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خاتم  عىل  والسالم  والصالة  البيان،  علمه  اإلنسان  خلق  القرآن  عّلم  هلل،  احلمد 
األنبياء واملرسلني حممد بن عبد اهلل وعىل آله وصحابته أمجعني، أما بعد، فإن مما يوجُبه 
اإلسالم عىل من دخل فيه أن يضع لغة العرب يف املقام األول؛ إذ هبا جاء الوحي، وكان 
ضون عىل ذلك؛ وأعىل ما كان لدهيم من علومها الشعر اجلاهيل،  الصحابة M ُيرِّ
قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب I: »كان الشعر علم قوم مل يكن هلم علم أصحُّ 
منه«، وكَتَب إىل أيب موسى األشعري I: »ُمر َمن ِقَبَلك بتعلُّم الشعر؛ فإنه يدّل عىل 
معايل األخالق، وصواب الرأي، ومعرفة األنساب«، وقال ابن عباس L: »الشعر 
ديوان العرب، هو أول علم العرب، عليكم شعَر اجلاهلية وشعر احلجاز«. فال ريب إذن 

ل ما ُيعنى به من لغتهم إلدراك أساليبهم يف البيان. يف أن ِشْعر العرب من أوَّ

الاً العموم يف قول عمر I يف نعت شعر اجلاهلية:  وينبغي للعاقل أن يقف متأمِّ
»مل يكن هلم علم أصحُّ منه«، يقول حممود حممد شاكر V: »كان لدى عرب اجلاهلية 
شعٌر  أكثُره  النفس،  يف  عام  اإلفصاح  ألساليب  جامٍع  نبيل  رشيف  كالم  من  هائل  قدٌر 
د هذه  د األغراض، يتناول كلَّ ما حتتاُج النفوُس إىل اإلبانة عنه عىل تعدُّ ع املعاين متعدِّ متنوِّ
قه عمَل كبريهم وصغريهم، ورجاهلم ونسائهم،  ُل يف ذلك وتذوُّ احلاجات، وكان التأمُّ
باديتهم ويف  وأرشافهم وعامتهم، وأحرارهم ومواليهم، والقسَط األوفر يف حياهتم يف 
م النار من الشَغف به واإلحلاح  هم ويف هلوهم، وكانوا عىل ِمْثل َترضُّ حارضهتم، ويف ِجدِّ

عليه حتى ُصقلت ذاكرهتم فَوَعت، وُأرِهف به إحساُسهم فميَّز بعَضه من بعض«.

وكان معرفة الشعر والبرُص به ومتثُُّله فاشياًا عند العرب، وأظلَّهم اإلسالم وهم عىل 
تلك احلال، وحاهلُم يف هذا أشَهُر من أن ُتذكر.
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H، فقال: »هل  I قال: أردفني النبي  عن الرشيد بن سويد الثقفّي 
معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟« قلت: نعم، قال: »هيه«، فأنشدته بيتاًا، ثم 
قال:   I سمرة  بن  جابر  وعن  بيت.  مائة  أمتمت  حتى  بيتاًا،  فأنشدته  »هيه«،  قال: 
»جالست رسول اهلل H أكثر من مائة مرة، فكان أصحاُبه يتناشدون األشعار، 

ويتذاكرون أمر اجلاهلية، فربام تبسم«. 

وقال الشعبّي: »كان أبو بكر رمحة اهلل عليه يقول الشعر، وعمر يقول الشعر، وكان 
الثالثة، رمحة اهلل عليهم«، وعن حمّمد بن ساّلم اجلَُمِحّي عن بعض أشياخه  عيّل أشعر 
شعر«،  بيَت  فيه  أنشد  إال  أمٌر  له  َيعِرض  يكاد  ال   I اخلطاب  بن  عمر  »كان  قال: 
قصيدة«،  تسعني  مالك  بن  كعب  شعِر  من  »روى  أنه   I ثابت  بن  زيد  عن  وجاء 
ري V: »صحبت عمران بن حصني من الكوفة إىل  خِّ ف بن عبد اهلل بن الشِّ وقال مطرِّ
ا«، وقال عبد اهلل بن عبيد بن عمري الليثي  البرصة، فام أتى علينا يوم إال أنَشَدنا فيه شعراً
جالن من أصحاب النبي H يتناشدان الشعر ومها َيُطوفان حول  V: »كان الرَّ
البيت«، وكانت عائشة J حتفظ من شعر لبيد I اثني عرش ألف بيت، وقال 
ا َأْروى لشعٍر من عروة، فقيل له ما أرواك يا أبا عبد اهلل؟  أبو الزناد V: ما رأيُت أحداً
ا. وعن أيب  فقال: ما روايتي يف رواية عائشة؟!، ما كان َينِْزل هبا يشٌء إال َأنَشَدت فيه شعراً
خالد الوالبي V قال : كنُت أجلس يف حلقٍة من أصحاب حممد H، فَلَعلَّهم 
ل: ومل يبق أحٌد من أصحاب رسول اهلل  أاّل َيذكروا إاّل الشعَر حتى يتفّرقوا،  قال املفضَّ

عر ومتّثل به. H إاّل وقد قال الشِّ

»قّل   :V ينََورّي  الدِّ قتيبة  ابن  قال  بل  األزمنة،  من  تال  فيام  األمر  كان  وكذلك 
أحٌد له أدنى ُمْسكة من أدٍب وله أدنى حّظ من َطْبٍع إاّل وقد قال من الشعر شيئاًا«، وذلك 
ألّن العلم بالشعر وال سيام الشعر اجلاهيل هو الدرس األول يف معرفة القرآِن العظيم آيِة 
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النبّي H ويف الفقه يف دين اهلل تعاىل، يقول اإلمام الشافعّي V يف سياق ذكر ما 
ا بالشعر، وما يتاج إليه للسنة  ا باللغة، بصرياً جيب أن يكون عليه املفتي: »...ويكون بصرياً
ا بأشعار العرب، قال  والقرآن، وَيستعمل هذا مع اإلنصاف...«، وكان هو V بصرياً
ي مصعب بن عبد اهلل -يعني الزبريي- أشعار هذيل  الزبري بن بكار V: أمىل عيلَّ عمِّ
ووقائعها وأيامها، ثم قال: أماله يا بني عيلَّ شابٌّ من قريش ما رأيت بعيني مثله حممد بن 
إدريس الشافعي من أّوله إىل آخره حفظاًا! فقلت له: يا أبا عبد اهلل، أين أنت هبذا الزمن عن 
الفقه؟ فقال: »إياه أردت«، وعن أيب عثامن املازين V قال: سمعت األصمعي يقول: 
نَْفرى عىل الشافعيِّ بمكة، وقال األزهري V: »..فعلينا أن نجتهد يف  قرأُت شعر الشَّ
ل بتعلمه إىل معرفة رضوب خطاب الكتاب، ثم السنن املبينة جلُمل التنزيل  تعلُّم ما ُيتوصَّ
املوضحة للتأويل؛ لتنتفَي عنّا الشبهُة الداخلة عىل كثرٍي من رؤساء أهل الزيغ واإلحلاد، 
ثم عىل رؤوس ذوي األهواء والبدع، الذين تأّولوا بآرائهم املدخولة فأخطأوا، وتكلموا 

يف كتاب اهلل جل وعز بلكنتهم العجمية دون معرفٍة ثاقبة فضلُّوا وأضلُّوا«.
وإن التزهيد يف الشعر والتهوين من شأنه َلـهو ِمن الزيغ عن هنج السداد يف العلم 
والعبادة، ومن صنيع األعاجم وأشباه األعاجم؛ يقول سعيد بن املسيِّب V -وهو 
إن  له:  قيل  ملا  زمانه-  التابعني يف  I وسيِّد  أيب هريرة  السبعة وصهُر  الفقهاء  أحد 
ا أعجميًّا«، وجاء عن  ا من العراق ال َيَرْون إنشاد الشعر!، فقال: »لقد نسكوا ُنسكاً قوماً
ابن شهاب V مثُله، وإنام الشعُر كالٌم كام جاء عن الصادق املصدوق H أنه 
قال: »الشعر مبنزلة الكالم، َحَسُنه كَحَسن الكالم، وقبيُحه كقبيح الكالم«، وقد بنّي 
العلامء بلغة العرب وبحديث رسول اهلل H املراد باإلطالق الوارد يف احلديث 
املرفوع: »ألن ميتلئ جوف أحدكم قيًحا خرٌي له من أن ميتلئ شعًرا«، وأنه حمموٌل عىل 
الشعر حّتى شغله عاّم  َمن غلب عليه  أو عىل   ،H النبّي  به  الذي ُهجي  الشعر 

عداه من الواجبات واملستحّبات، وقد أطال الطربيُّ V يف حترير هذه القضية.
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احلّجاج يوسف  أبو  الذي مجعه  الديواَن  اجلاهيّل  الشعر  دراسة  اشتهر يف  مما  وإّن  هذا 

 

نَتَمِرّي املتوفَّ سنة V 476، اختار فيه أشعار  ابن سليامن بن عيسى املعروف باألعلم الشَّ
َعَبدة  الذبياين وعلقمة بن  الِكندي والنابغة  القيس بن ُحجر  ستة من شعراء اجلاهلية امرئ 
التميمي الفحل وزهري بن أيب سلمى املزين وطرفة بن العبد البكري وعنرتة بن شداد العبيس، 
ثم رَشَحها األعلم نفُسه، ورشحها كذلك الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب البطليويّس املتوفَّ 
ا وحفظاًا. سنة V 494، وُعني العلامء والشعراء والفقهاء بالديوان دراسة وتعلياماً ورشحاً

وهذه الطُّّرة التي نحن بصدد إخراجها امتداٌد لتلك العناية بالديوان، دّوهنا الشيخ 
9 لدى قراءته عىل شيخه العالمة أمحدُّ بن حممذ  العالمة حممد األمني بن احلسن 
فال احلسني V، والطُّّرة تعليق خمترص حمَكم يوضع بياناًا أللفاظ أصٍل ما ُبغيَة حفظِهام 
بني  متداولة  عّدة  ا  املنوال طرراً احلسن عىل هذا  بن  األمني  الشيخ حممد  ر  وقد حرَّ ا،  معاً
دارسيها وهي بخط يده، وغالبها مكتوب باخلط املغريب، فجاءت إشارته بطباعتها باخلط 
ا بإذن اهلل تعاىل، وطريقة الطرر هذه طريقة جرى عليها  املرشقي ليعّم النفع، وستنرش تباعاً
العلامء يف بالد شنقيط حلفظ نصوص العلم، وهي ُتنبئ عن نظٍر أصيل يف ضبط العلم، 
أمة  السابقني من علامء  بقي من طرق  ما  الضياع، بل هي  واألمانِة يف محِله ومحايته من 
اإلسالم يف التلقني والعمل، بعد التدمري املفِزع الذي دخل عىل مناهج التعليم يف ديار 

املسلمني، وهلل األمر من قبل ومن بعد.

املدينة املنورة

غرة ذي احلجة 1439
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مقدمة صاحب الطرة 9

#

آل  واملرسلني وعليهم أمجعني وعىل  األنبياء  أفضل وخاتم  اهلل وسلم عىل  وصىل 
حممد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. أما بعد:

وأخف  معاناة  بأقل  املقروءات  حفظ  ملريد  املناسبة  الكلامت  القليلة  الطرة  فهذه 
مشافهة  من  ا  أساساً أخذهتا  املعروفني،  الستة  الشعراء  ديوان  عىل  وضعتها  تضحيات 
شيخي وحبي ذي الفضل والربكات الشيخ أمحدُّ بن حممذ فال احلسنّي احلسن األقوال 
ا نفرح به يوم ُتبىل الرسائر ويفوز أهل اإلخالص  ا حمضاً واألفعال ريض اهلل عنا وعنه رضاً

وطيبو الضامئر.
هذا ويف بعض األحوال أرجع يف بعض العبارات إىل بعض رشاح هذا الديوان، 
وذلك عندما ال أحفظ من الشيخ تركيباًا يمكن حفظه إما لوضوح املعنى فلم يكن داٍع 
لذلك الرتكيب أو لضيق فرصة الكتابة كام لو كان وقت القراءة يف حال انشغال الشيخ 

ا يف الطريق أو يامرس عمالاً آخر.  بعمل ككونه سائراً

الشيخ رمحه اهلل رمحة  املائة من كالم  ا يف  ُيعّد واحداً ليس  ا  قليل جدًّ أن ذلك كله  مع 
واسعة وبارك يف ذويه عامة وبنيه خاصة وطالبه األخيار؛ إنه ويّل ذلك والقادر عليه. وكانت 

قراءيت هلذه الطرة خالل سنتي ست وثامنني وسبع وثامنني بعد ألف وثالثامئة من اهلجرة.
. ا، وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم تسلياماً واحلمد هلل رب العاملني قبالاً وبعداً

كتبه
حممد األمني بن احلسن بن سيدي عبد القادر املسومي املوريتاني

غفر اهلل له ولسائر ذويه وللمسلمني أمجعني
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ْبياني ميدح النعمان بن املنذر، ويعتذر له ملا َوشى به بنو  قال النابغة الذُّ
ُقَرْيع رهط من أنف الناقة:

نَِد  فالسَّ بالَعْلياِء  َميَّة  داَر  األََبِديا  سالُِف  عليها  وطال  َأْق��َوْت 

ُأسائلها  ُأَصيالًنا  فيها  َأَحِدوقفُت  من  ْبع  بالرَّ وما  جواًبا  َعيَّت 

ُأبيِّنُها  م��ا  ألًي��ا  األَواِريَّ  اجَلَلِدإال  باملظلومِة  كاحَلوِض  والنُّؤَي 

ول��بَّ��َده  َأق��اِص��ي��ه  عليه  الثََّأِدُردَّت  يف  بالِمْسحاة  الَوليدة  رضُب 

َيحبِسه  ك��ان  َأِتٍّ  سبيَل  فالنََّضِدَخلَّت  ْجَفنِي  السَّ إىل  َعْته  ورفَّ

ُلَبِدَأْمَسْت َخالًء وَأمسى أهُلها احتَمُلوا  عىل  َأخنَى  الذي  عليها  َأخنَى 

له  ارجت��اع  ال  إذ  َت��رى  عام  ُأُج��ِدفَعدِّ  َع��ْ�ان��ٍة  عىل  الُقُتود  واْن��ِم 

باِزُلها  النَّْحض  بَدِخيس  بالَمَسِدمقذوفٍة  الَقْعِو  َصيُف  يٌف  َصِ له 

بنا  النهاُر  زال  قد  و  رحيل  َوَحِدك��أّن  مستأنٍِس  عىل  الَجلِيل  يوَم 

َأكاِرُعه َم��ْويشٌّ  َوج��رَة  وحِش  يَقِل الَفَرِدمن  طاِوي املصِ� كسيِف الصَّ

ساِريٌة اجل��وزاِء  من  عليه  ت  ِدَأْسَ ال��َ�َ جاِمَد  عليه  امُل  الشَّ ُتزِجي 

له  فباَت  ب  َكالَّ صوِت  من  ِدفارتاع  واِمت من خوٍف ومن َصَ طوَع الشَّ

احَلَرِدف��ب��ثَّ��ه��ّن ع��ل��ي��ه واس��َت��م��رَّ له  من  َبريئاٍت  الكعوب  ُصمُع 

ُيوِزُعه  حيث  منه  ُضمراُن  النَُّجِدوكان  الُمْجَحر  الُمعارِك عند  طعَن 

فَأنفَذها باملِْدَرى  الَفِريصَة  الَعَضِدَشكَّ  من  َيشِفي  إذ  الُمَبيطِر  َطْعن 

صفحتِه  َجنْب  ِمن  خارًجا  ُمفتأِدكأنه  عند  َنُسوه  ٍب  َشْ وُد  َسفُّ

منقبًِضا  وِق  ال��رَّ أعىل  َيعُجم  أَوِدفظّل  اللون َصْدٍق غِ� ذي  يف حالِك 

صاحبِه  إقعاَص  واش��ٌق  رأى  َق��َوِدلّما  وال  َع��ق��ٍل  إىل  سبيل  وال 
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طمًعا  أرى  ال  إين  النفُس  له  َيِصِدقالت  ومل  َيسَلم  مل  َم���ْوالَك  وإّن 

له  إّن  النعامَن  ُتبلِغني  فضاًل عىل الناس يف األدنى ويف الَبَعِدفتلك 

يشبهه  الناس  يف  فاعاًل  أرى  أحِدوال  من  األق��وام  من  ُأح��ايش  وال 

له  اإلل���ُه  ق��ال  إذ  س��ل��ي��امَن  الَفنَِدإال  عن  واحُددها  ّية  الَ�ِ يف  ُقم 

هلم  َأِذن��ُت  قد  إين  اجِل��ّن  والُعُمِدوَخيِِّس  اح  فَّ بالصُّ َتْدُمَر  َيبنُون 

بطاعته  فانفعه  أط��اع��ك  َشِدفمن  الرَّ عىل  واْدُل��ْل��ه  أطاعك  كام 

معاقبًة  فعاِقبه  ع��ص��اك  َضَمدوم��ن  عىل  تقعد  ال  و  الظَُّلوم  َتنهى 

سابُِقه  أن��ت  َم��ن  أو  ملثلك  األَمِدإال  عىل  استوىل  إذا  اجلواِد  َسْبَق 

َتوابُعها  ُح��ْل��ٍو  لفارهٍة  َنَكِدأعطى  عىل  ُتعَطى  ال  املواهب  من 

نَها  َزيَّ الِمْعكاء  املائَة  َبُدال��واه��ُب  اللِّ أوباِرها  يف  ُتوضَح  َسْعدان 

َمرافُقها  ُفْتاًل  ُخيَِّست  قد  اجُل��ُدِدواألُْدَم  احِل��ْ�ة  بِرحال  م��ش��دودًة 

فاَنَقها  يط  الرَّ ُذيوَل  باجَلَرِدوالراكضاِت  كالغزالن  اهلواجر  َب��ْرُد 

أِعنّتِها  يف  َغ��رًب��ا  َت��َزع  ِدواخل��ي��َل  ؤبوب ذي الَ�َ كالط� َتنجو من الشُّ

نَظَرت  إذ  احلّي  فتاِة  كُحكم  الثََّمِداحُكم  واِرِد  ِشاٍع  َح���اٍم  إىل 

وُتْتبِعه  نِ��ي��ٍق  ج��انِ��َب��ا  ��ه  َمِدَي��ُح��فُّ الرَّ من  ُتكَحل  مل  جاجة  الزُّ مثَل 

لنا  احل��امم  ه��ذا  ليتام  أال  َف��َق��ِدقالت  ونِ��ص��ف��ه  ح��اَم��تِ��ن��ا  إىل 

َحَسَبت  كام  ف��َأْل��َف��وه  ُبوه  َتِزِدفحسَّ ومل  تنُقص  مل  وتسعني  تِسًعا 

حامُتها  فيها  م��ائ��ًة  َلت  الَعدِدفكمَّ ذلك  يف  ِحسبًة  وأسَع��ت 

كعبَته  حُت  مسَّ ال��ذي  لَعمُر  َجَسِدفال  من  األنصاِب  عىل  ُهِريَق  وما 

َتمسُحها  الطَ�  العائذاِت  َعِدواملؤِمِن  والسَّ الَغيِل  بني  مكة  ُركباُن 
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به  ُأتِ��ي��َت  مما  ٍء  يسِّ من  قلُت  َيِديما  إيلَّ  َسوطي  َرفَعت  فال  إًذا 

هبا َش��ِق��ي��ُت  أق���واٍم  مقالَة  الَكبِِدإال  عىل  َقْرًعا  مقالُتهم  كانت 

معاقبًة  ريب  ف��ع��اَق��َب��ن��ي  بالَفنَِدإًذا  يأتيك  َمن  عنُي  هبا  ت  َق��رَّ

أوع��دين  ق��اب��وَس  أب��ا  أن  األََس��ِدُأنبئت  من  َزْأٍر  عىل  ق��راَر  وال 

كلُّهُم  األق���واُم  لك  ف��داء  ��ر م��ن م��اٍل وم��ن َوَل��ِدمهاًل  وم��ا ُأث��مِّ

له  كِ��ف��اَء  ال  ب��ُرك��ٍن  َتقِذَفنّي  َفِدال  بالرَّ األع���داُء  َت��أثَّ��َف��ك  وإن 

له ي��اُح  ال��رِّ َه��بَّ  إذا  ال��ف��راُت  َبِدفام  بالزَّ ين  الِعْ�َ َغ��وارُب��ه  ترمي 

َلِجٍب  ُم���َرٍع  واٍد  ُك��لُّ  واخَلَضِدَي��ُم��ّده  الَينُْبوت  من  ُرك��اٍم  فيه 

ُمعتِصاًم  الَماّلح  خوفه  ِمن  والنََّجِدَيَظّل  األَْي��ن  بعد  بالَخيُزرانِة 

نافلٍة  َس��ْي��َب  منه  ب��أج��وَد  َغِديوًما  ُدون  اليوم  عطاُء  َيُحول  وال 

َحسنًا  به  َتسمع  فإن  الثناُء  َفِدهذا  للصَّ اللَّعَن  أَبيَت  ض  ُأعرِّ فلم 

َنَفَعت  تكن  ال  إن  ِعْذرٌة  ذي  إّن  النََّكِدها  ُم��ش��اِرُك  صاحبها  ف��إّن 

                   
نَِد  فالسَّ بالَعْلياِء  َميَّة  داَر  األََبِديا  سالُِف  عليها  وطال  َأْق��َوْت 

 )ي�ا دار مي�ة( علـم امـرأة )بالعلي�اء( ما ارَتفـع مـن األرض )فالس�ند( جانب اجلبل 
)أقوت( أقوت وَقِوَيت بمعنى خَلت )وطال( امتّد )عليها سالف( مايض )األبد( الدهر.

ُأسائلها  ُأَصيالًنا  فيها  َأَحِدوقفُت  من  ْبع  بالرَّ وما  جواًبا  َعيَّت 

)أسائلها( أسأهلا مرة  )وقفت فيها أصيالًنا( مجع أصيل: ما بني العرص إىل املغرب 
بعد أخرى )عيت جواًبا( أي: عجزت عنه )وما بالربع( املنزل، أو خاص بزمان الربيع 

)من أحد(.
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ُأبيِّنُها  م��ا  ألًي��ا  األَواِريَّ  اجَلَلِدإال  باملظلومِة  كاحَلوِض  والنُّؤَي 

)إال األَوارّي( مجع آِرّي، وهو حَمبِس الدابة )ألًيا( ُبْطأاً، اسُم مصدر من َأأْلَى ُيْلِئي 
)أبينها والنؤي( َحِفري جُيعل حول البيت لئال هيدمه  )ما( مصدرية، أو زائدة  َبُطؤ   : إْلءاً
التي  )باملظلومة( األرض  )كاحلوض( حال كونه  املاء  يبعد  بُعد؛ ألنه  نَأى:  السيل، من 

ُظِلَمت باحلفر، أي: مل حُتَفر قط )اجللد( الصلبة.

ول��بَّ��َده  َأق��اِص��ي��ه  عليه  الثََّأِدُردَّت  يف  بالِمْسحاة  الَوليدة  رضُب 

األمة  )رضب(  ببعض  بعضه  ألصق  )ولبده(  البعيدة  نواحيه  أقاصيه(  عليه  )ُرّدت 
)الوليدة( الصغرية الشابة )باملسحاة( َحديدٌة ُتقرَش هبا األرض )يف الثأد( الرتاب الندي.

َيحبِسه  ك��ان  َأِتٍّ  سبيَل  فالنََّضِدَخلَّت  ْجَفنِي  السَّ إىل  َعْته  ورفَّ

النؤي  )كان(  املاء اليت من كل وجه  )أت(  )سبيل( طريق  الوليدة  َتركِت  )خلت( 
)حيبسه ورفعته( قدمته )إىل السجفني( تثنية سجف: ِسرت رقيق يف مقدم البيت )فالنضد( 

متاع البيت املنضود، أي: املجعول بعُضه فوق بعض.

ُلَبِدَأْمَسْت َخالًء وَأمسى أهُلها احتَمُلوا  عىل  َأخنَى  الذي  عليها  َأخنَى 

أفسد  )أخنى(  ارحتلوا  احتملوا(  أهلها  )وأمسى  خالية  )خالء(  صارت  )أمست( 
)عليها الذي أخنى( أفسد )عىل لبد( آخر نرس من نسور لقامن بن عاد، ويف املثل: »أتى 
األبد عىل ُلبد«، تزعم العرب أنه ُخريِّ لـّمـا هلك عاد بني بقاء سبع بعرات ُسْمر من َأْظٍب 
ُعْفٍر يف َجَبل َوْعٍر ال َيَمّسها الَقْطر، أو بقاء سبعة َأْنرُس كلام هلك نرس خلفه نرٌس، فاختار 

النسور، وكان آخرها ُلَبد، وعمره أربع مائة سنة، أو سبع مائة سنة.

له  ارجت��اع  ال  إذ  َت��رى  عام  ُأُج��ِدفَعدِّ  َع��ْ�ان��ٍة  عىل  الُقُتود  واْن��ِم 

َقَتد:  مجع  )القتود(  ارفع  وانم(  له  ارجتاع  ال  إذ  ترى  )عام  برصك  ارصف  )فعّد( 
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عيدان الرحل )عىل( ناجيٍة )ع�انة( تشبه الَعري )أجد( قوّية ُموَثقة الَخْلق، صفة خاصة 
باإلناث.

باِزُلها  النَّْحض  بَدِخيس  بالَمَسِدمقذوفٍة  الَقْعِو  َصيُف  يٌف  َصِ له 

ومعناًى  وزناًا  كاللحم  )النحض(  ومعناًى  وزناًا  ككثري  )بدخيس(  مرمّيٍة  )مقذوفة( 
)بازهلا( ناهُبا )له صيف( صوت )صيف القعو( حِمَْور من حديد جيعل يف البكرة، أو هو 

البكرة، أو هو هي من خشب )باملسد( حبل من ليف أو صوف.

بنا  النهاُر  زال  قد  و  رحيل  َوَحِدك��أّن  مستأنٍِس  عىل  الَجلِيل  يوَم 

)كأن رحيل وقد زال( انتصف )النهار بنا يوم اجلليل( الثُّامم )عىل( ثور )مستأنس( 
ينظر بعينيه؛ ألنه أحس إنسيًّا )وحد( منفرد.

َأكاِرُعه َم��ْويشٌّ  َوج��رَة  وحِش  يَقِل الَفَرِدمن  طاِوي املصِ� كسيِف الصَّ

 )م�ن وح�ش وج�رة( مأَلف للظبـاء بني مكة والبـرصة )مويّش( أي: هـو أبيض، يف 
أكارعـه ُنقـط ُسـود )أكارعه( مجـع َأْكـُرع، و أكرع مجع ُكـراع )طاوي( ضامـر )املص�( 
الِمَعى، كنى به عن البطن )كس�يف الصيقل( َشـّحاذ السـيوف وَجاّلؤها )الفَرد( الذي 

ال نظري له.

ساِريٌة اجل��وزاِء  من  عليه  ت  ِدَأْسَ ال��َ�َ جاِمَد  عليه  امُل  الشَّ ُتزِجي 

)أست( جاءت ليالاً )عليه( أي: الثور )من( زمن )اجلوزاء( نجم )ساريٌة تزجي( 
تسوق )الشامل عليه جامد( ضد ذائب )ال�د( َحّب املاء.

له  فباَت  ب  َكالَّ صوِت  من  ِدفارتاع  واِمت من خوٍف ومن َصَ طوَع الشَّ

مجع  الشوامت(  طوع  له  )فبات  ِكالب  صاحب  )كالب(  رجل  صوت(  من  )فارتاع 
شامتة وهي القائمة، أو مجع شامت: من يفرح بمصيبتك )من خوف ومن صد( شدة برد.
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احَلَرِدف��ب��ثَّ��ه��ّن ع��ل��ي��ه واس��َت��م��رَّ له  من  َبريئاٍت  الكعوب  ُصمُع 

)الكعوب(  )ُصمع( مجع أصمع للصغري  )عليه واستمر له( قوائم  )فبّثهن( فّرقهن 

مجع كعب ملفاصل العظام )بريئات( متربئات )من احلرد( اسرتخاء عصب َيَدي البعري.

ُيوِزُعه  حيث  منه  ُضمراُن  النَُّجِدوكان  الُمْجَحر  الُمعارِك عند  طعَن 

)طعن(  )حيث يوزعه( الصائد أي: يغريه  )منه( أي: الثور  )وكان ضمران( كلب 

الرجل )املعارك عند املجحر( امللجأ )النجد( الشجاع.

فَأنفَذها باملِْدَرى  الَفِريصَة  الَعَضِدَشكَّ  من  َيشِفي  إذ  الُمَبيطِر  َطْعن 

)شك( خرز )الفريصة( حلمة بمرجع الكتف )باملدرى( القرن )فأنفذها( أخرجها 

)طعن املبيطر( معالج الدواب )إذ يشفي من العضد( داء يكون يف أعضاء اإلبل من ثقل 

اللحم وغريه.

صفحتِه  َجنْب  ِمن  خارًجا  ُمفتأِدكأنه  عند  َنُسوه  ٍب  َشْ وُد  َسفُّ

هبا  يشوى  حديدة  كتنُّور:  )سفود(  ُعنقه  جانب  صفحته(  جنب  من  خارًجا  )كأنه 

اللحم )شب( مجع شارب اخلمر:

ُب  رَشْ فيهم  قيل  ُبوالــشــاربــون  رِشْ رشاٍب  مــن  ــظٍّ  ح وكــّل 
ُب  فـــرُشْ تــشــأ  وإن  ٌب  الـــرشاِبورُشُ ُمكثِر  وٍب  رَشُ مجــع 

)نسوه( تركوه )عند مفتأد( موضع إيقاد النار.

منقبًِضا  وِق  ال��رَّ أعىل  َيعُجم  أَوِدفظّل  اللون َصْدٍق غِ� ذي  يف حالِك 

)منقبًضا( ملا جيده من الوجع  )أعىل الروق( الَقرن  )يعجم( يمضغ  )فَظّل( الكلب 
)يف( قرن )حالك( شديد سواد )اللون َصْدق( ُصْلب )غ� ذي أود( اعوجاج.
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صاحبِه  إقعاَص  واش��ٌق  رأى  َق��َوِدلّما  وال  َع��ق��ٍل  إىل  سبيل  وال 

)صاحبه  قتله  أي:  أقعصه،  من  مصدر  َقْتل،  )إقعاص(  كلب  واشق(  رأى   )ملا 
وال سبيل( طريق )إىل عقل( دية؛ ألن اإلبل تعقل هلا )وال قود( قصاص.

طمًعا  أرى  ال  إين  النفُس  له  َيِصِدقالت  ومل  َيسَلم  مل  َم���ْوالَك  وإّن 

)مل يسلم( ينج  )قالت له النفُس إين ال أرى طمًعا وإّن موالك( ابن عمك ضمران 
)ومل َيصِد(.

له  إّن  النعامَن  ُتبلِغني  فضاًل عىل الناس يف األدنى ويف الَبَعِدفتلك 

)فتلك( الناقة التي تشبه هذا الثور )تبلغني النعامن( ابن املنذر )إن له فضاًل( رفعة 
)عىل الناس يف األدنى ويف البعد( مجع باِعد، كخَدٍم مجع خاِدم.

يشبهه  الناس  يف  فاعاًل  أرى  أحِدوال  من  األق��وام  من  ُأح��ايش  وال 

)وال أرى( أعلم )فاعاًل( للخري )يف الناس يشبهه وال أحايش( أستثني )من األقوام 
من أحد(.

له  اإلل���ُه  ق��ال  إذ  س��ل��ي��امَن  الَفنَِدإال  عن  واحُددها  ّية  الَ�ِ يف  ُقم 

)عن  احبسها  )واحددها(  اخلَلق  ال�ية(  له قم يف  اإلله  قال  )إذ  داود  ابن  )سليامن( 
الفند( اخلطأ يف القول والفعل.

هلم  َأِذن��ُت  قد  إين  اجِل��ّن  والُعُمِدوَخيِِّس  اح  فَّ بالصُّ َتْدُمَر  َيبنُون 

ر )اجلّن( خالف اإلنس )إين قد أذنت هلم( أمرهتم )يبنون تدمر(  )وَخّيس( َذلِّل وَذمِّ
ّفاح( ِحجار عراض، مجع صّفاحة )والعمد( مجع عمود. مدينة بالشام )بالصُّ
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بطاعته  فانفعه  أط��اع��ك  َشِدفمن  الرَّ عىل  واْدُل��ْل��ه  أطاعك  كام 

معاقبًة  فعاِقبه  ع��ص��اك  َضَمدوم��ن  عىل  تقعد  ال  و  الظَُّلوم  َتنهى 

)ضمد( ُذّل وغيظ وحقد.

سابُِقه  أن��ت  َم��ن  أو  ملثلك  األَمِدإال  عىل  استوىل  إذا  اجلواِد  َسْبَق 

)إال ملثلك أو من أنت سابقه سبق اجلواد( الرسيع الضامر )إذا استوىل( بلغ الغاية 
)عىل األمد( الغاية يف الشأو.

َتوابُعها  ُح��ْل��ٍو  لفارهٍة  َنَكِدأعطى  عىل  ُتعَطى  ال  املواهب  من 

مجع  املواهب(  من  توابعها  )حلو  كريمة  )فارهة(  )ل�(ـناقة  إعطاء  أكثَر  )أعطى( 
موهب، أو باهلاء: عطية )ال تعطى عىل نكد( ضيق وعرس.

نَها  َزيَّ الِمْعكاء  املائَة  َبُدال��واه��ُب  اللِّ أوباِرها  يف  ُتوضَح  َسْعدان 

)الواهب املائة املعكاء( السامن من: َعَكت الناقة، وال يثنى وال جيمع )زينها( أكل 
)سعدان( نبت من أفضل مراعي اإلبل، له شوك )توضح( موضع )يف أوبارها( مجع وَبر، 

وهو لإلبل واألرنب )اللبد( املتداخلة.

َمرافُقها  ُفْتاًل  ُخيَِّست  قد  اجُل��ُدِدواألُْدَم  احِل��ْ�ة  بِرحال  م��ش��دودًة 

)و( اإلبَل )األدم( بالضم من اإلبل: البيض، ومن الناس: السمر، مجع آدم وأدماء 
ملفصل  مرفق  مجع  )مرافقها(  وَفتالء  أفتل  مجع  )ُفتاًل(  بالركوب  ذللت  ُخيست(  )قد 
الذراع )مشدودة برحال احل�ة( قرية قريبة من الكوفة، ويقال: احلريتان باعتبار الكوفة 

معها )اجلدد( مجع جديد.

فاَنَقها  يط  الرَّ ُذيوَل  باجَلَرِدوالراكضاِت  كالغزالن  اهلواجر  َب��ْرُد 

ريطة  يط( مجع  )الرَّ أطراف  )ذيول(  بأرجلهن  املحركات  )الراكضات(  اإلماَء  )و( 
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)برُد  ُمنِْعم  أي:  مفانق  عيش  يقال:  عيشها،  وأنعم  نها  حسَّ )فانقها(  البيض  للمالحف 
نبت  ال  التي  الواسعة  األرض  باجلرد(  )كالغزالن  القائلة  وهي  هاجرة  مجع  اهلواجر( 

فيها.

أِعنّتِها  يف  َغ��رًب��ا  َت��َزع  ِدواخل��ي��َل  ؤبوب ذي الَ�َ كالط� َتنجو من الشُّ

ِعنان  أعنتها( مجع  )يف  ا ونشاطاًا  )غرًبا( ذهاباً )اخليل تزع( ُترسع يف سريها  )و( هَيب 
ْفعة من املطر )ذي ال�د( َحّب املاء. لسري اللجام )كالط� تنجو( ترسع )من الشؤبوب( الدَّ

نَظَرت  إذ  احلّي  فتاِة  كُحكم  الثََّمِداحُكم  واِرِد  ِشاٍع  َح���اٍم  إىل 

)احكم( كن مصيباًا يف أمري، لعّل من وشى إليك كاذب )كحكم فتاة احلي( زرقاء 
الياممة، ُتبرص من مسرية ثالثة أيام )إذ نظرت إىل حاٍم( قالت:

ـــــامم لِــَيــْه  ــت احلَ ــي مَحـــاَمـــتِـــَيـــْهل إىل 
ـــه َقــــِدَيــــْه  ـــَف ـــص َتـــــّم احلَـــــامم ِمـــَيـــْهونِ

)شاع( قاصدات للامء )وارد الثمد( املاء القليل.

وُتْتبِعه  نِ��ي��ٍق  ج��انِ��َب��ا  ��ه  َمِدَي��ُح��فُّ الرَّ من  ُتكَحل  مل  جاجة  الزُّ مثَل 

)مثل  عيناًا  )وتتبعه(  فيه  أرفع موضع  أو  اجلبل،  نيق( وهو  )جانبا  به  ُيِدق  )حيفه( 
جاج )مل تكحل( جُيَعل فيها ُكحل )من الرمد( هيجان العني ملرض  الزجاجة( واحدة الزُّ

أصاهبا.

لنا  احل��امم  ه��ذا  ليتام  أال  َف��َق��ِدقالت  ونِ��ص��ف��ه  ح��اَم��تِ��ن��ا  إىل 

)فقد( حسبي.



20

َحَسَبت  كام  ف��َأْل��َف��وه  ُبوه  َتِزِدفحسَّ ومل  تنُقص  مل  وتسعني  تِسًعا 

تنُقص  مل  وتسعني  )تِسًعا  قالت  حسبت(  )كام  وجدوه  )فألفوه(  عدوه   )فحسبوه( 
ومل َتِزِد(.

حامُتها  فيها  م��ائ��ًة  َلت  الَعدِدفكمَّ ذلك  يف  ِحسبًة  وأسَع��ت 

)حسبة( هيئة من احلساب.

كعبَته  حُت  مسَّ ال��ذي  لَعمُر  َجَسِدفال  من  األنصاِب  عىل  ُهِريَق  وما 

)فال لعمر الذي مّسحُت كعبته( أمررت يدي، واملراد: استالم احلجر )و( حلفت 
ا بـ)�ما ُهريق( ُصبَّ )عىل األنصاب( حجارة منصوبة حول الكعبة )من جسد( دٍم  أيضاً

الِزق.

َتمسُحها  الطَ�  العائذاِت  َعِدواملؤِمِن  والسَّ الَغيِل  بني  مكة  ُركباُن 

ا بـ)�املؤمن العائذات( مجع عائذة، أي: امللتجئات )الط�( بدل من  )و( حلفت أيضاً
الَغيل( بالفتح ماء جيري يف أصل أيب  )مكة بني  )تسحها ركبان( مجع راكب  العائذات 

ُقبيس، وبالكرس ويفتح : الشجر امللتف )والسعد( الشجر امللتّف.

به  ُأتِ��ي��َت  مما  ٍء  يسِّ من  قلُت  َيِديما  إيلَّ  َسوطي  َرفَعت  فال  إًذا 

)ما قلت( جواب القسم )من يسء( قبيح )مما ُأتيت به( أتاك به الوشاة )إًذا فال رفعت 
سوطي( مقرعتي )إيّل يدي(.

هبا َش��ِق��ي��ُت  أق���واٍم  مقالَة  الَكبِِدإال  عىل  َقْرًعا  مقالُتهم  كانت 

َكيًّا  قرًعا(  مقالتهم  )كانت  بسببها  هبا(  )شقيت  منقطع  استثناء  أقوام(  مقالة  )إال 
ا )عىل الَكبِد( ويف املثل: »أَحّر من القرع عىل الكبد«. ورضباً
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معاقبًة  ريب  ف��ع��اَق��َب��ن��ي  بالَفنَِدإًذا  يأتيك  َمن  عنُي  هبا  ت  َق��رَّ

القول  بالفند( اخلطأ يف  يأتيك  )هبا عني من  بردت  َقّرت(  معاقبًة  فعاَقَبني ريب  )إذًا 
والفعل.

أوع��دين  ق��اب��وَس  أب��ا  أن  األََس��ِدُأنبئت  من  َزْأٍر  عىل  ق��راَر  وال 

صرب  قرار(  )وال  هددين  )أوعدين(  النعامن  كنية  قابوس(  أبا  )أن  ُأخربت  )أنبئت( 
وثبات )عىل زأر( صوت )من األسد(.

كلُّهُم  األق���واُم  لك  ف��داء  ��ر م��ن م��اٍل وم��ن َوَل��ِدمهاًل  وم��ا ُأث��مِّ

ا )فداء لك األقواُم كلُّهم وما أثمر( أصلح وأكثر )من ماٍل ومن َوَلِد(. )مهاًل( رفقاً

له  كِ��ف��اَء  ال  ب��ُرك��ٍن  َتقِذَفنّي  َفِدال  بالرَّ األع���داُء  َت��أثَّ��َف��ك  وإن 

)ال تقذفني( ترميني )بركن( جانب )ال كفاء( مماثلة )له وإن تأثفك( اجتمع حولك 
مثَل األثايف )األعداء بالرفد( اإلعانة.

له ي��اُح  ال��رِّ َه��بَّ  إذا  ال��ف��راُت  َبِدفام  بالزَّ ين  الِعْ�َ َغ��وارُب��ه  ترمي 

له  ياُح  الرِّ َهبَّ  )إذا  ِدجلة  والَخر  العراق  بحري  أحد  معروف،  هنر  الفرات(  )فام 
ترمي غواربه( أعاليه )الع�ين( اجلانبني )بالزبد( ما يعلو سطح املاء.

َلِجٍب  ُم���َرٍع  واٍد  ُك��لُّ  واخَلَضِدَي��ُم��ّده  الَينُْبوت  من  ُرك��اٍم  فيه 

ت لكثرة جريه )فيه ركام( ما تراكم بعضه  )َيُمّده ُكلُّ واٍد ُمَرٍع( مملوء )جلٍب( مصوِّ
وب، والثاين ُكلُّ ما َتكرّس  عىل بعض )من الينبوت واخلضد( نبتني، أو األول شجر الَخرُّ

من الشجر وغريه.
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ُمعتِصاًم  الَماّلح  خوفه  ِمن  والنََّجِدَيَظّل  األَْي��ن  بعد  بالَخيُزرانِة 

)باخليزرانة( َذَنب السفينة، أو  ا  )معتصاًم( مستمسكاً )َيَظّل ِمن خوفه املالح( النُّويتُّ 
عود بيد املالح يدفع به السفينة )بعد األين( اإلعياء )والنجد( الَعَرق.

نافلٍة  َس��ْي��َب  منه  ب��أج��وَد  َغِديوًما  ُدون  اليوم  عطاُء  َيُحول  وال 

)يوًما( وقتاًا )بأجود منه( خرُب »ما« )سيب( عطاَء )نافلة( فضل وُكلُّ ما ليس واجباًا 
)وال حيول( يجر )عطاُء اليوم ُدون َغِد(.

َحسنًا  به  َتسمع  فإن  الثناُء  َفِدهذا  للصَّ اللَّعَن  أَبيَت  ض  ُأعرِّ فلم 

أي:  أعرض(  فلم  حسنًا  به  تسمع  )فإن  التعظيم  عىل  يدل  بام  اإلتيان  الثناء(   )هذا 
ا )أَبيت اللعن( كلمة حتيِّي هبا اجلاهلية ملوكها )للصفد( العطاء. ضاً مل أمدحك َتعرُّ

َنَفَعت  تكن  ال  إن  ِعْذرٌة  ذي  إّن  النََّكِدها  ُم��ش��اِرُك  صاحبها  ف��إّن 

)ُمشارك  نفسه  يعني  صاحبها(  فإّن  َنَفَعت  تكن  ال  )إن  معذرة  عذرة(  ذي  إّن  )ها 
النكد( الشدة.
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وقال يعتذر إليه أيًضا:
فالَفواِرُع  َفْرَتنَى  من  ُحًسا  ذو  وافُِعَعَفا  الدَّ فالتِّالُع  َأِري��ٍك  فَجنَْبا 

رسَمها  غ�َّ  األَشاج  وَم��راب��ُعفمجتَمُع  بعدنا  ْت  م��رَّ َمصايُف 

فعرفُتها  هل��ا  آي����اٍت  سابُعت��ومه��ُت  ال��ع��اُم  وذا  أع���واٍم  لستة 

ُأبِينُه  ألًي��ا  الَعني  كُكحل  خاِشُعَرم��اٌد  َأْثَلُم  احلوض  كِجْذم  وُنؤٌي 

ُذُيوَلها  الرامساِت  َمجرَّ  وانُِعك��أّن  الصَّ َقْته  نمَّ َح��ِص��ٌ�  عليه 

ُسيوُرها  جديد  ِمْبناٍة  َظهر  بائُععىل  اللَّطِيمة  َوْس��ط  هبا  َيطوف 

ف��رددُت��ا َع����ًة  مني  ودام��ُعفَكفكفُت  مستِهّل  منها  النحر  عىل 

با وازُععىل حنَي عاتبُت املشيَب عىل الصِّ والشيُب  أصُح  ألّما  فقلُت 

شاِغٌل ذلك  ُدون  َهمٌّ  حاَل  األَصابُعوقد  تبتغيه  غاف  الشَّ مكاَن 

ُكنِهه  غِ�  يف  قابوَس  أيب  واجُعَوِعيُد  فالضَّ راك��ٌس  وُدوين  أت��اين 

َضئيلٌة  س��اوَرْت��ن��ي  ك��أين  ناِقُعف��بِ��تُّ  ّم  السُّ أنياهبا  يف  ْقش  الرُّ من 

َسليُمها  ال��تِّ��امم  ليِل  من  د  َقعاِقُعُيسهَّ يديه  يف  النساء  لَِحْلي 

ُسّمها  سوء  من  الراُقون  ُت��راِج��ُعَتناَذرها  وط���وًرا  ط���وًرا  ُتطلِّقه 

ُلمَتني  أن��ك  اللعن  أبيَت  الَمساِمُعأت��اين  منها  َتستكُّ  التي  وتلك 

أناُله  س��وف  قلَت  قد  أْن  رائ��ُعمقالُة  ِمثلك  تلقاء  م��ن  وذل��ك 

 ٍ هَب��نيِّ ع��يّل  ُعمري  وم��ا  األَق���اِرُعَلَعمري  ع��يّل  ُبطاًل  نَطقْت  لقد 

غَ�ها  أح��اِول  ال  َع��وٍف  جُت��اِدُعَأق���اِرُع  من  تبتغي  ق��روٍد  ُوج��وَه 

بِْغضًة  يَل  مستبطٌِن  ام��رؤ  شافُِعأت��اك  ذل��ك  مثِل  ع��دوٍّ  م��ن  ل��ه 

كاذٍب  النسج  َهْلَهل  بقول  ناِصُعأتاك  هو  ال��ذي  باحلق  يأت  ومل 
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أك���ن ألق��وَل��ه  مل  ب��ق��وٍل  اجلوامُعأت���اك  ساعَدّي  يف  ُكبَِلت  ولو 

ِريبًة  لنفسك  أت��رك  ومل  طائُعَحلفُت  وْه��و  إّم��ة  ذو  يأَثمْن  وهل 

وَث��ْ�ٍة  َلَصاِف  من  ال��ت��داُف��ُعبمصطِحباٍت  س�هن  إالاًل  َي���ُزرن 

ُعيوُنا  ُخوًصا  الريَح  تباري  َودائ���ُعَسامًما  بالطريق  َرذاي����ا  هل��ّن 

هم حلجِّ عامدون  ُشْعث  َخواِضُععليهن  الَحنِّي  كأطراف  فهّن 

وتركَته  ام��رٍئ  ذن��َب  ْفَتني  راتُِعلكلَّ وْهو  غ�ه  ُيكَوى  الُعّر  كذي 

ًبا  مكذِّ عني  غِن  الضِّ ذا  ال  كنَت  نافُِعفإن  ال����اءة  ع��ىل  َحلِفي  وال 

أقوله  ب��يء  م��أم��وٌن  أن��ا  َم��ال��ة واق���ُعوال  ب��أم��ٍر ال  وأن���ت 

مدركي  هو  ال��ذي  كالليل  واسُعفإنك  عنك  املنتأى  أن  ِخلُت  وإن 

متينٍة  ِحبال  يف  ُحْجٌن  َت��ُم��ّد هب��ا أي���ٍد إل��ي��ك َن����واِزُعَخطاطيف 

أمانًة  َيُخنك  مل  ع��ب��ًدا  ضالُِعأُت��وِع��د  وهو  ظالًما  عبًدا  وَت��رك 

َسيُبه  الناَس  َينَعُش  َربيٌع  قاطُِعوأنت  امل��ن��ّي��ُة  ُأِع���ت��ه  وس��ي��ٌف 

ووف����اءه  ع��دل��ه  إال  اهلل  فال النُّْكر معروف وال الُعْرف ضائعأب���ى 

ٍد  ُمرصَّ غَ�  شئَت  ما  إذا  كانُِعوُتسَقى  الِمسُك  حاَفاتا  يف  ب��َزوراَء 

                   
فالَفواِرُع  َفْرَتنَى  من  ُحًسا  ذو  وافُِعَعَفا  الدَّ فالتِّالُع  َأِري��ٍك  فَجنَْبا 

امرأة  علم  )فرتنى(  منازل  )من(  مرة  بالد  يف  موضع  ُحًسا(  )ذو  درس  )عفا( 
)فالفوارع( اجلبال، أو مواضع مرتفعة )فجنبا َأريك( كأمري: موضع، أو واٍد )فالتالع( 

جماري املاء إىل األودية، مجع َتْلعة )الدوافع( الرسيعة اجلري، مجع دافعة.
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رسَمها  غ�َّ  األَشاج  وَم��راب��ُعفمجتَمُع  بعدنا  ْت  م��رَّ َمصايُف 

)فمجتمع( موضع اجتامع )األشاج( شعاب تدفع إىل احلرة )غ�َّ رسَمها مصايف( 
ْت بعدنا ومرابع( مجع مربع لزمن الربيع. مجع َمِصيف: زمن الصيف )مرَّ

فعرفُتها  هل��ا  آي����اٍت  سابُعت��ومه��ُت  ال��ع��اُم  وذا  أع���واٍم  لستة 

وذا  أعوام  )ستة  عند  أو  بعد،  ل�(  فعرفتها  )هلا  )آيات( عالمات  تظننت  )تومهت( 
العام( الذي عرفتها فيه )سابع(.

ُأبِينُه  ألًي��ا  الَعني  كُكحل  خاِشُعَرم��اٌد  َأْثَلُم  احلوض  كِجْذم  وُنؤٌي 

)أبينه ونؤي(  ا، أو مشقة  )ألًيا( َجهداً به  العني( حجر يكتحل  )رماد ككحل  وهي 
حفري جيعل حول البيت لئال هيدمه املاء )كِجذم احلوض( ِجذُم كل يشء: أصله )أثلم( 

منكرس احلوايش )خاشع( الصق باألرض.

ُذُيوَلها  الرامساِت  َمجرَّ  وانُِعك��أّن  الصَّ َقْته  نمَّ َح��ِص��ٌ�  عليه 

للطرف  ذيل  مجع  )ذيوهلا(  الساترات  )الرامسات(  الرياح  جر  مكان  جمر(  )كأّن 
نَْته )الصوانع( مجع صانعة. قته( حسَّ )عليه( أي: النؤي )حص� نمَّ

ُسيوُرها  جديد  ِمْبناٍة  َظهر  بائُععىل  اللَّطِيمة  َوْس��ط  هبا  َيطوف 

)عىل ظهر مبناة( بساط من أديم يلقى عليه احلصري )جديد سيورها( خطوطها التي 
كالسيور )يطوف( يستدير )هبا وسط اللطيمة( العري التي حتمل الطيب )بائع(.

ف��رددُت��ا َع����ًة  مني  ودام��ُعفَكفكفُت  مستِهّل  منها  النحر  عىل 

)فَكفكفُت( كففُت ومسحُت )مني ع�ًة( دمعة )فرددتا عىل النحر( موضع القالدة 
)منها مستهل( سائل ُمنْصبٌّ )ودامع( مرتقرق.
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با وازُععىل حنَي عاتبُت املشيَب عىل الصِّ والشيُب  أصُح  ألّما  فقلُت 

)عىل( يف )حني عاتبت( ُلمُت )املشيب( الشيب، أي: عاتبني هو )عىل الصبا( امليالن 
ا نفيس )أملا أصح( ُأفِق )والشيب وازع( كافٌّ للشخص  إىل اجلهل والفتوة )فقلت( موبخاً

وناٍه له.

شاِغٌل ذلك  ُدون  َهمٌّ  حاَل  األَصابُعوقد  تبتغيه  غاف  الشَّ مكاَن 

)تبتغيه(  أوَحبَّته  القلب،  غالف  الشغاف(  مكاَن  شاِغٌل  ذلك  ُدون  َهمٌّ  حاَل  )وقد 
تطلبه )األصابع( من األطباء املعاجلني.

ُكنِهه  غِ�  يف  قابوَس  أيب  واجُعَوِعيُد  فالضَّ راك��ٌس  وُدوين  أت��اين 

 ، تفاؤالاً قابوس  أبا  وسمي   ، َدمياماً ا  قصرياً النعامن  كان  قابوس(  )أيب  هتديد  )َوعيد( 
وقابوُس: احلَسُن )يف غ� كنهه( حقيقته وقدره )أتاين ودوين راكس( واٍد )فالضواجع( 

مجع ضاجعة ملنحنى الوادي ومنعطفه.

َضئيلٌة  س��اوَرْت��ن��ي  ك��أين  ناِقُعف��بِ��تُّ  ّم  السُّ أنياهبا  يف  ْقش  الرُّ من 

)ضئيلة( رقيقٌة أتت عليها سنون كثريٌة فقلَّ حلمها  َواثَبْتني  )فبتُّ كأين ساَورْتني( 
رق، مجع رقشاء )يف أنياهبا السم ناقع( ثابت بالغ. )من( األفاعي )الرقش( الزُّ

َسليُمها  ال��تِّ��امم  ليِل  من  د  َقعاِقُعُيسهَّ يديه  يف  النساء  لَِحْلي 

السنة  ليايل  التامم( أطول  ليل  )من  فيه  السم  النوم خوف رسيان  ُيمنع من  د(  )ُيسهَّ
قعاقع(  يديه  )يف  للزينة  يتخذ  ما  النساء(  )حليل  بالسالمة  له  تفاؤالاً  لديغها،  )سليمها( 

أصوات، مجع قعقعة.

ُسّمها  سوء  من  الراُقون  ُت��راِج��ُعَتناَذرها  وط���وًرا  ط���وًرا  ُتطلِّقه 

ا إياها )الراقون( مجع راق ملن يلتجئ إىل اهلل يف الشفاء  ف بعضهم بعضاً )تناذرها( خوَّ
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تراجع(  )طوًرا وطوًرا  أَلُمها  تطلقه( يسكن عنه  )سمها  )من سوء( شّدة وجع  بألفاظ 

يعود إليه أملها.

ُلمَتني  أن��ك  اللعن  أبيَت  الَمساِمُعأت��اين  منها  َتستكُّ  التي  وتلك 

َتضيق  )تستّك(  عنك  أتتني  )التي(  املالمة  وتلك(  ُلمَتني  أنك  اللعن  أبيَت  )أتاين 

)منها املسامع( مجع َمسَمع، ملوضع السمع.

أناُله  س��وف  قلَت  قد  أْن  رائ��ُعمقالُة  ِمثلك  تلقاء  م��ن  وذل��ك 

الذي  القول  )وذلك(  ُأدِركه وأصيبه  النابغَة،  أناله( أي:  )مقالة أن قد قلَت سوف 

أتاين )من تلقاء( جهة )ِمثلك رائع( مفزع.

 ٍ هَب��نيِّ ع��يّل  ُعمري  وم��ا  األَق���اِرُعَلَعمري  ع��يّل  ُبطاًل  نَطقْت  لقد 

)لعمري( حيايت )وما ُعمري عيّل هبني لقد نطقت( جواب »لعمري« )ُبطاًل( باطالاً 

)عيّل األقارع( بنو ُقريع.

غَ�ها  أح��اِول  ال  َع��وٍف  جُت��اِدُعَأق���اِرُع  من  تبتغي  ق��روٍد  ُوج��وَه 

)أقارع عوف( بدل من األقارع )ال أحاول( أريد باهلجاء )غ�ها( َأُذّم )وجوه قرود( 

األنف  َجْدع  تشاتم، مستعار من  )من جتادع(  تطلب  )تبتغي(  ِقرد، حيوان خبيث  مجع 

واألذن، أي: َقْطعهام. 

بِْغضًة  يَل  مستبطٌِن  ام��رؤ  شافُِعأت��اك  ذل��ك  مثِل  ع��دوٍّ  م��ن  ل��ه 

)أتاك امرؤ مستبطن يل( جاعل يف بطنه )بغضة( شدة ُبغض )له من عدوٍّ مثِل ذلك( 

الرجل املستبطن البغضة )شافع( ثاٍن ُمِعنٌي له. 
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كاذٍب  النسج  َهْلَهل  بقول  ناِصُعأتاك  هو  ال��ذي  باحلق  يأت  ومل 

)أتاك بقول( باطل )َهْلَهل( ضعيف )النسج( اإلخاطة )كاذب( مكذوب فيه )ومل 
يأت باحلق الذي هو ناصع( واضح خالص.

أك���ن ألق��وَل��ه  مل  ب��ق��وٍل  اجلوامُعأت���اك  ساعَدّي  يف  ُكبَِلت  ولو 

)أتاك بقول مل أكن ألقوله ولو ُكبِلت( مُجعت وُشّدت، أخذه من الَكْبل وهو القيد 
)يف ساعدي( ذراعيَّ )اجلوامع( األغالل مجع جامعة.

ِريبًة  لنفسك  أت��رك  ومل  طائُعَحلفُت  وْه��و  إّم��ة  ذو  يأَثمْن  وهل 

وطريقة  دين  إمة(  ذو  يأَثمْن  )وهل  ا  شكًّ ِريبًة(  )لنفسك  ُأَخّل  أترك(  ومل  )حلفُت 
مستقيمة )وهو طائع(.

وَث��ْ�ٍة  َلَصاِف  من  ال��ت��داُف��ُعبمصطِحباٍت  س�هن  إالاًل  َي���ُزرن 

)ب�(ـإبل )مصطحبات( ألصحاهبا يف السري للحج )من َلصاف وَثْ�ة( موضعان من 
بالد متيم )يزرن إالاًل( ككتاب وسحاب: جبل عن يمني اإلمام إذا وقف بعرفة )س�هن 

ا. التدافع( مدافعة بعضهن بعضاً

ُعيوُنا  ُخوًصا  الريَح  تباري  َودائ���ُعَسامًما  بالطريق  َرذاي����ا  هل��ّن 

امَنى إال أنه أعظم منها )تباري الريح ُخوًصا  )سامما( مرسعة كالّسامم: طري يشبه السُّ
عيوُنا( غائرات األعني من الَجهد، مجع َخوصاء )هلن رذايا( مجع رذّية، وهي: الساقطة 

من اإلعياء )بالطريق ودائع( مجع وديعة للمودعة يف الطريق إلعيائها.

هم حلجِّ عامدون  ُشْعث  َخواِضُععليهن  الَحنِّي  كأطراف  فهّن 

)عليهن( رجال )شعث( مجع أشعث ملغرّب الرأس )عامدون حلجهم( أي: حلج مكة )فهن( 
أي: النوق )كأطراف احلني( القيّس املنحني الظهور )خواضع( مجع خاضعة، أي: خاشعة.
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وتركَته  ام��رٍئ  ذن��َب  ْفَتني  راتُِعلكلَّ وْهو  غ�ه  ُيكَوى  الُعّر  كذي 

ْفَتني ذنَب امرٍئ وتركَته كذي الُعّر( داء يصيب اإلبل )ُيكَوى غ�ه وْهو راتع(  )لكلَّ
آكل.

ًبا  مكذِّ عني  غِن  الضِّ ذا  ال  كنَت  نافُِعفإن  ال����اءة  ع��ىل  َحلِفي  وال 

ًبا وال حلفي( يميني )عىل ال�اءة( السالمة  )فإن كنَت ال ذا الضغن( احلقد )عني مكذِّ
)نافع(.

أقوله  ب��يء  م��أم��وٌن  أن��ا  َم��ال��ة واق���ُعوال  ب��أم��ٍر ال  وأن���ت 

بدَّ  ال  مالة(  )ال  عقايب  )أمر(  يف  ب�(  وأنت  أقوله  )يشء  يف  ب�(  مأموٌن  أنا  )وال 
)واقع(.

مدركي  هو  ال��ذي  كالليل  واسُعفإنك  عنك  املنتأى  أن  ِخلُت  وإن 

)وإن  توجهت  أينام  )الذي هو مدركي( وشاميل  اخللق  كالليل( يف شموله  )فإنك 
خلت( ظننت )أن املنتأى( املوضع الذي ينتأى فيه، أي: يبعد )عنك واسع(.

متينٍة  ِحبال  يف  ُحْجٌن  َت��ُم��ّد هب��ا أي���ٍد إل��ي��ك َن����واِزُعَخطاطيف 

مجع  )حجن(  البكرة  جنايب  يف  يكون  حديد  من  ِمْحور  ُخطَّاف:  مجع  )خطاطيف( 
نوازع(  إليك  أيٍد  هبا  )تّد  قوية  )متينة(  بـ»متد«  متعلق  )يف حبال(  املعوّج  أحجن، وهو 

جواذب.

أمانًة  َيُخنك  مل  ع��ب��ًدا  ضالُِعأُت��وِع��د  وهو  ظالًما  عبًدا  وَت��رك 

)أتوعد( هتدد )عبًدا مل خينك أمانة( مل خين أمانتك )وَترك عبًدا ظالًما وهو ضالع( 
مائٌل عن احلق.
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َسيُبه  الناَس  َينَعُش  َربيٌع  قاطُِعوأنت  امل��ن��ّي��ُة  ُأِع���ت��ه  وس��ي��ٌف 

)الناس سيبه( عطاؤه، وَيجبرهم  )ينعش( كريفع وزناًا ومعناًى  )وأنت ربيع( غيث 
بعد فقر )وسيف أع�ته املنية( ُجعلت له عارية )قاطع(.

ووف����اءه  ع��دل��ه  إال  اهلل  فال النُّْكر معروف وال الُعْرف ضائعأب���ى 

)أبى اهلل إال عدله( ضد اجلور )ووفاءه( باحلقوق، قال احلُطيئة:
َجوازَيه  ُيــَرْم  ال  اخلري  يفعِل  والناِسمن  اهلل  بني  الُعرُف  َيذهب  ال 

)فال النكر( املنكر )معروف وال العرف( املعروف )ضائع( هالك ذاهب.

ٍد  ُمرصَّ غَ�  شئَت  ما  إذا  كانُِعوُتسَقى  الِمسُك  حاَفاتا  يف  ب��َزوراَء 

بـ»إذا شئت«  الوقوع  العرب تعرب عن كثرة  ا،  ما شئت( رشاباً )إذا  )وتسقى( دعاٌء 
)غ� مرصد( مقّلل، أو ممنوع )ب�(ـكأس )َزوراء( مستطيلة مائلة )يف حافاتا( جوانبها 

)املسك كانع( منقبض داٍن بعُضه من بعض.
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وقال ميدح عمرو بن احلارث الغّساني:
ناصِب  ُأميمَة  ي��ا  ل��َه��مٍّ  الكواكِبكليني  بطيِء  أقاسيه  وليٍل 

بُمنَقٍض  ليس  قلُت  حتى  بآيبَتطاوَل  النجوَم  يرعى  الذي  وليس 

ه  مَهِّ ع��ازَب  الليُل  أراح  جانِبوص��دٍر  ُكّل  من  احُلزُن  فيه  َتضاعَف 

نعمٍة  بعد  نعمٌة  لعمٍرو  َعقارِبع��يلَّ  ب��ذاِت  ليست  ل��وال��ده 

مثنَوّيٍة  ذي  غ��َ�  يمينًا  بصاحِبحلفُت  ظنٍّ  ُحسُن  إال  ِعلَم  وال 

بِجلٍِّق  ق��ٍ�  للقَ�ين  ك��ان  حاِرِبلئن  عند  الذي  بصيداَء  وقٍ� 

قوِمه  سيِِّد  اجَلْفنّي  الُمحاِرِبوللحارث  داَر  باجليش  َلَيلتمَسْن 

غزت  قد  قيل  إذ  بالنرص  له  أشائِبوثِقُت  غ��ُ�  ان  غسَّ من  كتائُب 

عامٍر  بُن  وعمرو  ِدنيا  ه  عمِّ كاذِببنو  غُ�  بأُسهم  ق��وٌم  أولئك 

فوقهم  حلَّق  اجليش  يف  غَزوا  ما  بعصائِبإذا  َتتدي  طٍ�  َعصائُب 

ُمغاَرهم  ُيِغرن  حتى  الدوارِبُيصاحبنَهم  بالدماء  الضارياِت  من 

عيوُنا  ُخزًرا  القوم  خلَف  الَمرانِِبَتراهّن  ثياب  يف  الشيوخ  ُجلوَس 

َقبيله  أّن  أي��َق��ّن  ق��د  غالِبج��وان��َح  أّوُل  اجلمعاِن  التقى  ما  إذا 

عرفنَها  ق��د  ع���ادٌة  عليهم  الَكواثِبهل��ّن  فوق  الَخطِّّي  ض  ُعرِّ إذا 

َعوابٍس  للطِّعاِن  ع��ارف��اٍت  وج��ال��ِبعىل  داٍم  ب��ني  ُك��ل��وٌم  هب��ّن 

َأرقُلوا  للّطعن  عنهّن  اسُتنزلوا  إىل املوت إرقاَل الِجمال الَمصاِعِبإذا 

بينهم  الَمنّيَة  َيتساَقون  ال�َمضارِبفُهم  ِرق��اُق  بِيٌض  بأيدهيُم 
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َقوَنٍس  كلُّ  بينها  ُفضاًضا  الَحواجِبَيط�  َف��راُش  منهم  وَيْتَبعها 

ُسيوفهم  أن  غ�  فيهم  عيَب  الَكتائِبوال  ِق��راع  من  ُف��ل��وٌل  هبن 

َحلِيمٍة  ي��وِم  أزم��اِن  ِمن  ْث��ن  التَّجاِرِبُت��ُورِّ كلَّ  ْبن  ُجرِّ قد  اليوم  إىل 

نسُجه املضاَعَف  ُلوقيَّ  السَّ الُحباِحِبَتُقّد  ناَر  ّفاح  بالصُّ وُتوِقد 

َسَكناتِه  عن  اهل��اَم  ُيزيل  وارِبب��رٍب  وطعٍن كإيزاغ الَمخاِض الضَّ

غَ�هم  اهلل  ُيعطِها  مل  ِشيمٌة  َعوازِبهلم  غُ�  واألح��الُم  اجلود  من 

وِدينُهم  اإلل��ه  ذاُت  الَعواقِبَمَحّلُتهم  غَ�  َيرُجون  فام  َقويٌم 

ُحُجزاُتم  َطيٌِّب  النِّعال  باسِبِرق��اُق  السَّ ي��وَم  حيان  بالرَّ يَّون  حُيَ

بينهْم  ال��َوالئ��ِد  بِيض  يج فوق ال�َمشاِجِبُتحيِّيهُم  وَأكِسيُة اإلرْضِ

َنعيُمها  قدياًم  أجساًدا  الَمناكِِبَيُصونون  ُخْرِ  األَْردان  بخالصِة 

بعده  شَّ  ال  اخل�  َيحسبون  الِزِبوال  رضب��َة  ال��ر  حيسبون  وال 

الحًقا  كنُت  إذ  َغّسان  هبا  َمذاِهبيَحَبوُت  عيّل  َأعَيْت  وإذ  بقومي 

                   
ناصِب  ُأميمَة  ي��ا  ل��َه��مٍّ  الكواكِبكليني  بطيِء  أقاسيه  وليٍل 

)كليني( دعيني، ِمن وكله إىل كذا: تركه وإياه )لَهّم( ُحزن )يا أميمة( علم عىل امرأة 
)ناصب( ُمتِعب )وليل أقاسيه( أكابده )بطيء الكواكب( النجوم.

بُمنَقٍض  ليس  قلُت  حتى  بآيبَتطاوَل  النجوَم  يرعى  الذي  وليس 

)تطاول( امتد )حتى قلت ليس بمنقض( منقطع )وليس الذي يرعى النجوم بآيب( 
أي: ليس من يراقب النجوم مسرتياًا، كالرعاة التي تسرتيح يف الليل.
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ه  مَهِّ ع��ازَب  الليُل  أراح  جانِبوص��دٍر  ُكّل  من  احُلزُن  فيه  َتضاعَف 

)وصدٍر أراح( ردَّ )الليل عازب( بعيد )مهه( حزنه )تضاعف( تكرر )فيه احلزن من 
كل جانب( من الصدر.

نعمٍة  بعد  نعمٌة  لعمٍرو  َعقارِبع��يلَّ  ب��ذاِت  ليست  ل��وال��ده 

)عيل( متعلق بـ»نعمة« )لعمٍرو نعمة( إحسان )بعد نعمة لوالده( احلارث )ليست 
رة بمطٍل وال ذّم. بذات عقارب( أي: ليست مكدَّ

مثنَوّيٍة  ذي  غ��َ�  يمينًا  بصاحِبحلفُت  ظنٍّ  ُحسُن  إال  ِعلَم  وال 

)حلفُت يمينًا غ� ذي مثنوية( استثناء، وفيه الثُّنْيا والثَّنْوى )وال علم( يل بام حلفت 
عليه )إال حسن ظن بصاحب( عمرو بن احلارث.

ٍق  بِجلِّ ق��ٍ�  للقَ�ين  ك��ان  حاِرِبلئن  عند  الذي  بصيداَء  وقٍ� 

)ل�( إىل هذين الرجلني الذين يف هذين  ا  )لئن كان( هذا الذي حلفت عليه منسوباً
)الذي عند حارب(  بالشام  أرض  بصيداء(  )وق�  ام  بالشَّ بجلق( موضع  ق�  ا)لق�ين 

اسم رجل، أو موضع.

قوِمه  سيِِّد  اجَلْفنّي  الُمحاِرِبوللحارث  داَر  باجليش  َلَيلتمَسْن 

عمرو  بن  جفنة  إىل  منسوب  )اجلفني(  القربين  عىل  عطف  األعرج،  )وللحارث( 
مزيقيا )سيد قومه ليلتمسن( يطلبْن، جواب »حلفت« )باجليش دار املحارب( املعادي.

غزت  قد  قيل  إذ  بالنرص  له  أشائِبوثِقُت  غ��ُ�  ان  غسَّ من  كتائُب 

)من  اخليل  جلامعة  كتيبة  مجع  كتائب(  غزت  قد  قيل  )إذ  العون  بالنرص(  له  )وثقت 
ان( قبيلة عمرو )غ� أشائب( أخالط، مجع أشابة بالضم، أي: ليس خيالطهم غريهم. غسَّ
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عامٍر  بُن  وعمرو  ِدنيا  ه  عمِّ كاذِببنو  غُ�  بأُسهم  ق��وٌم  أولئك 

)بن عامر أولئك  )وعمرو( مزيقيا  )دنيا( أي: األدنون  )بنو عمه( بدل من كتائب 
قوم بأسهم( شدة حرهبم )غ� كاذب(.

فوقهم  حلَّق  اجليش  يف  غَزوا  ما  بعصائِبإذا  َتتدي  طٍ�  َعصائُب 

)إذا ما غَزوا يف( مع )اجليش حلق( ارتفع يف طريانه )فوقهم عصائب( مجاعات مجع 
ا )بعصائب(. ِعصابة )ط� تتدي( يتبع بعضها بعضاً

ُمغاَرهم  ُيِغرن  حتى  الدوارِبُيصاحبنَهم  بالدماء  الضارياِت  من 

الطري  )من(  دخوهلم  )ُمغارهم(  األعداء  عىل  َيدخلن  يغرن(  حتى  )يصاحبنهم 
)الدوارب(  اعتاده  إذا  باألمر  ي  رَضِ ِمن  فاعلة  ضارية،  مجع  بالدماء(  )الضاريات 

ا. املتعودات أيضاً

عيوُنا  ُخزًرا  القوم  خلَف  الَمرانِِبَتراهّن  ثياب  يف  الشيوخ  ُجلوَس 

)َتراهّن خلَف القوم خزًرا عيونا( مائلة، مجع أخزر وخزراء )جلوس الشيوخ( مجع 

)يف ثياب املرانب( مجع َمرَنب كمقعد: ثياب ُسود، أو مصنوعة من جلد  شيخ للُمسّن 

األرنب.

َقبيله  أّن  أي��َق��ّن  ق��د  غالِبج��وان��َح  أّوُل  اجلمعاِن  التقى  ما  إذا 

)جوانح( مائلة إىل الوقوع عىل القتىل )قد أيقّن أن قبيله( حّيه )إذا ما التقى اجلمعان( 

جيش عمرو وأعداؤه )أول غالب(.

عرفنَها  ق��د  ع���ادٌة  عليهم  الَكواثِبهل��ّن  فوق  الَخطِّّي  ض  ُعرِّ إذا 

)هلن( أي: مجاعات النسور )عليهم عادة( وهي ترُكهم حلم األعداء هلّن )قد عرفنها 
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ض( ُنصب الرماح )اخلطّي�(ـة منسوبة إىل اخلَط موضٍع بالبحرين )فوق الكواثب(  إذا عرِّ

مجع كاثبة، ألمام الَقَربوس.

َعوابٍس  للطِّعاِن  ع��ارف��اٍت  وج��ال��ِبعىل  داٍم  ب��ني  ُك��ل��وٌم  هب��ّن 

للكاحلة  عابسة  مجع  عوابس(  ا)لطعان  عىل  )ل�(  صابرات  )عارفات(  خيل  )عىل( 

الُجلبة، ِقرشٌة  َعلْته  )وجالب(  بالدم  دام( سائل  )بني  َكْلم  )هبن كلوم( جراحات، مجع 

تعلو اجلرح بعد الربء.

َأرقُلوا  للّطعن  عنهّن  اسُتنزلوا  إىل املوت إرقاَل الِجمال الَمصاِعِبإذا 

)إذا استنزلوا عنهّن( ُدعوا )للّطعن أرقلوا( أرسعوا )إىل املوت إرقال( إرساع )اجلامل 
املصاعب( مجُع مصعب كمكرم، للجمل الذي يرفع رأسه وال يرّده يشء.

بينهم  الَمنّيَة  َيتساَقون  ال�َمضارِبفُهم  ِرق��اُق  بِيٌض  بأيدهيُم 

رقاق  )بيض  سيوف  بأيدهيم(  بينهم  )املنية  ا  بعضاً بعضهم  يسقي  َيتساقون(  )فهم 
املضارب( مجع مرِضب حلد السيف. 

َقوَنٍس  كلُّ  بينها  ُفضاًضا  الَحواجِبَيط�  َف��راُش  منهم  وَيْتَبعها 

ا عند الكرس )بينها كل قونس( أعىل الرأس، أو أعىل البيضة  )يط� فضاًضا( متفرقاً
مجع  )احلواجب(  فراشة  جنس  اسم  اخلياشم:  تيل  ِرقاق  ِعظام  فراش(  منهم  )ويتبعها 

حاجب للعظم املرشف عىل العني.

ُسيوفهم  أن  غ�  فيهم  عيَب  الَكتائِبوال  ِق��راع  من  ُف��ل��وٌل  هبن 

، أي: كرس )من قراع( مضاربة  )وال عيَب فيهم غ� أن ُسيوفهم هبن فلول( مجع َفلٍّ
ة من اخليل. )الكتائب( مجع كتيبة، للجامعة املتخريَّ
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َحلِيمٍة  ي��وِم  أزم��اِن  ِمن  ْث��ن  التَّجاِرِبُت��ُورِّ كلَّ  ْبن  ُجرِّ قد  اليوم  إىل 

ان  )تورثن( أي: السيوف ورثوها من آبائهم )ِمن أزماِن يوِم حليمة( امرأة من غسَّ
كانت تطيِّبهم إذا قاتلوا )إىل اليوم قد جربن( اخُتربن )كل التجارب( االختبارات.

نسُجه املضاَعَف  ُلوقيَّ  السَّ الُحباِحِبَتُقّد  ناَر  ّفاح  بالصُّ وُتوِقد 

إليها  تنسب  قرية  كصبور:  سلوق  إىل  منسوب  )السلوقي(  تقطع  السيوف  )تقد( 
حجارة  ان:  كُرمَّ بالصفاح(  )وتوقد  منسوُجه  نسجه(  )املضاعف  والِكالب  الدروع 
عراض )نار احلباحب( دويّبة تطري بالليل يف أجنحتها كالنار، أو يشء يتطاير من أخفاف 

اإلبل يف أرض احلجارة.

َسَكناتِه  عن  اهل��اَم  ُيزيل  وارِبب��رٍب  وطعٍن كإيزاغ الَمخاِض الضَّ

)برٍب ُيزيل اهلام( الرؤوس: اسم جنس هامة )عن سكناته( مجع َسْكنة ملقّر الرأس 
ا: َرَمت ببوهلا  )وطعن( إنفاذ املحدد يف اجلسد )كإيزاغ( مصدر من أوزغت الناقة إيزاغاً

ا )املخاض( احلوامل )الضوارب( الشائالت بأذناهبا. متفرقاً

غَ�هم  اهلل  ُيعطِها  مل  ِشيمٌة  َعوازِبهلم  غُ�  واألح��الُم  اجلود  من 

)هلم شيمة( طبيعة )مل ُيعطِها اهلل غَ�هم من اجلود واألحالم( العقول )غ� عوازب( 
متخلفة.

وِدينُهم  اإلل��ه  ذاُت  الَعواقِبَمَحّلُتهم  غَ�  َيرُجون  فام  َقويٌم 

)ملتهم( مسكنهم )ذات اإلله( بيت املقدس )ودينهم قويم( مستقيم )فام يرجون( 
خيافون، أو يطلبون )غ� الَعواقب( مجع عاقبة ملآل األمر.

ُحُجزاُتم  َطيٌِّب  النِّعال  باسِبِرق��اُق  السَّ ي��وَم  حيان  بالرَّ يَّون  حُيَ

)رقاق النعال( كناية عن سلطنتهم )طيب حجزاتم( مجع حجزة ملعقد اإلزار وحمل 
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الرساويل )حييون( ُيملَّكون وُيعَطون )بالرحيان( نبت طيب الرائحة )يوم السباسب( عيد 
من أعياد النصارى.

بينهْم  ال��َوالئ��ِد  بِيض  يج فوق ال�َمشاِجِبُتحيِّيهُم  وَأكِسيُة اإلرْضِ

)حتييهم( ختدمهم فُتظِهر ُملكهم )بيض( مجع َبيضاء للشابة السمينة الناعمة )الوالئد( 
مجع وليدة لأَلَمة عاّمة، أو الشابة )بينهم وأكسية اإلرضيج( اخلّز األمحر، أو كساء أصفر 

)فوق املشاجب( أعواد ُتعلَّق عليها الثياب.

َنعيُمها  قدياًم  أجساًدا  الَمناكِِبَيُصونون  ُخْرِ  األَْردان  بخالصِة 

)قدياًم نعيمها( عطية اهلل  )أجساًدا( مجع جسد جلسم اإلنسان  )يصونون( يفظون 
إياها )ب�(ـدروع )خالصة( صافية )األردان( مجع ُرْدن وهو الُكّم )خر املناكب( مجع 

َمنِكب.

بعده  شَّ  ال  اخل�  َيحسبون  الِزِبوال  رضب��َة  ال��ر  حيسبون  وال 

)وال حيسبون( يظنون )اخل� ال شَّ بعده وال حيسبون الر رضبَة الزب( الزم، صار 
ا ثابتاًا. اليشء رضبة الزب، أي: الزماً

الحًقا  كنُت  إذ  َغّسان  هبا  َمذاِهبيَحَبوُت  عيّل  َأعَيْت  وإذ  بقومي 

)حبوت( مدحت )هبا َغّسان إذ كنُت الحًقا بقومي( أي: حني كنت آمناًا فكانوا أحق 
باملدح )و( كذا )إذ َأعَيْت( ثقلت )عيّل َمذاِهبي(. 
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وقال:
ه  َخ���َّ ال��ن��ع��امن  ل��دى  ك��أين  مكذوِبإين  غَ�  حديًثا  األَُودِّ  بعُض 

َأَس��ٍد  بني  ِمن  وَحيًّا  ِحصنًا  مقروِبب��أّن  غُ�  اَنا  ِحَ فقالوا  قاموا 

هُم  وَغرَّ َعنهم  ُحلومهُم  وَتْعِزيِبَضلَّت  َرْعٍي  يف  الُمَعيِديِّ  َسنُّ 

قائظًة  ال��َج��ْوالن  ِمن  اجِلياَد  وجمنوِبق��اَد  ُتْزَجى  ُمنَْعلٍة  بني  ِمن 

تأِويِبحتى استغاثت بأهل الِمْلح ما َطِعَمت غَ�  ن��وٍم  َطْعَم  منزٍل  يف 

َأْتأَقها  الُوْفِر  الَمزاد  َنْضح  ب��امٍء غ� م��روِبَينَْضْحن  واة  ال���رُّ َش��دُّ 

َأِعنَّتها  يف  َت��ْردي  األَي��اطِ��ل  الظَّنابِيِبُق��بُّ  ْعر  الزُّ من  كالخاضباِت 

لِحربهُم  َمساعٌ�  عليها  ِشيِبُشْعٌث  وِمن  ُمْرٍد  ِمن  الَعراننِي  ُشمُّ 

قه  ُتؤرِّ إذ  ُن��ع��اٌس  بحصٍن  مروِبوم��ا  األَمرار  عىل  حيٍّ  َأصواُت 

لٍة  مؤبَّ أن��ع��اٍم  َأق��اط��ي��ُع  منصوِبظ��لَّ��ت  وراء  الزَّ عىل  صليٍب  لدى 

َت��ا  ِشَّ اهلل  بحمد  ُوِق��ي��ِت  فاللُّوِبف��إذ  األطواد  إىل  َفزاَر  فاْنِجي 

أَس��ٍد  بنو  الق��ْت  كام  ُتالِقي  بُشْؤُبوِبوال  منها  أصابتهُم  فقد 

ُمنفلٍِت  غ��ِ�  َطريٍد  غ��ُ�  َيبق  مسلوِبمل  الِقّد  ِحبال  يف  ُموَثٍق  أو 

ُكبَِلت  قد  مل  الرَّ كَمهاة  ُح��ّرٍة  والَعراقيِبأو  منها  الَمعاصم  فوق 

هبا  احلديُد  َعّض  وقد  ُقَعينًا  األنابيِبَتدعو  ُصمِّ  عىل  الثِّقاف  عضَّ 

ديارهُم  يف  اْلَفوا  قَد  دع��اَء ُس��وٍع وُدْع��ِم��يٍّ وأي��وِبمستشِعريَن 
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ه  َخ���َّ ال��ن��ع��امن  ل��دى  ك��أين  مكذوِبإين  غَ�  حديًثا  األَُودِّ  بعُض 

)إين كأين لدى النعامن( ُأكلِّمه واحلال أنه )خ�ه بعض األود( مجع ودود: كثري املودة 
)حديًثا غ� مكذوب( فيه.

َأَس��ٍد  بني  ِمن  وَحيًّا  ِحصنًا  مقروِبب��أّن  غُ�  اَنا  ِحَ فقالوا  قاموا 

)بأن حصَن( بَن حذيفة الَفَزاري )وَحيًّا( قبيلة )من بني أسد قاموا( رشعوا )فقالوا 
حانا( حمميُّنا، أي: ممنوعنا )غ� مقروب( ال يقربه أحد.

هُم  وَغرَّ َعنهم  ُحلومهُم  وَتْعِزيِبَضلَّت  َرْعٍي  يف  الُمَعيِديِّ  َسنُّ 

قيامه  ُحسن   ) َسنُّ وغرهم  )عنهم  عقوهلم  )حلومهم(  وذهبْت  غابت  )ضلت( 
باملعيدّي  ، ومنه: »تسمَع  يٍّ َمَعدِّ )املعيدي( تصغري  السيف: صقلته  باملاشية، من سننت 

خري من أن تراه« )يف رعي( حفظ )وتعزيب( بيات باملاشية يف الرعي عن أهلها.

قائظًة  ال��َج��ْوالن  ِمن  اجِلياَد  وجمنوِبق��اَد  ُتْزَجى  ُمنَْعلٍة  بني  ِمن 

)قائظة( سائرةاً  بالشام  أو جبل  بدمشق،  اجلوالن( موضع  من  )اجلياد  اخليل  )قاد( 
)جمنوب( َمُقود  )و( فرس  )تزجى( تساق  )من بني منعلة( جمعول هلا النعُل  زمن القيظ 

إىل اجلنب

تأِويِبحتى استغاثت بأهل الِمْلح ما َطِعَمت غَ�  ن��وٍم  َطْعَم  منزٍل  يف 

ملح  ماء  يقال:  فزارة،  مياه  امللح(  )بأهل  الغياث  طلبت  اجلياد:  استغاثت(   )حتى 
)غ� تأويب( سري  )يف منزٍل طعم نوم( راحته  )ما طعمت( ذاقت  يقال: ماء مالح  وال 

مجيع النهار واملجيء مع الليل.
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َأْتأَقها  الُوْفِر  الَمزاد  َنْضح  ب��امٍء غ� م��روِبَينَْضْحن  واة  ال���رُّ َش��دُّ 

من  تكون  الِقَرب  من  التامة  وهي  مزادة،  مجع  املزاد(  )نضح  َيْرَشحن  )ينضحن( 
)شد(  )أتأقها( مألها  جلدين، وربام ُتوسع بينهام بثالث )الوفر( مجع وفراء وهي التامة 
إيثاق )الرواة( احلاملون للامء، مجع راو )بامء غ� مروب( َعَرق بدليل »غري مرشوب«.

َأِعنَّتها  يف  َت��ْردي  األَي��اطِ��ل  الظَّنابِيِبُق��بُّ  ْعر  الزُّ من  كالخاضباِت 

)يف  ترسع  )تردي(  َأْيَطل  مجع  اخلوارص،  )األياطل(  ضامر  أي:  أَقّب،  مجع  )ُقّب( 
ت َأْسُؤقها وأطراف ريشها )من الزعر( مجع  أعنتها ك�(ـالظِّْلامن )اخلاضبات( التي امحرَّ

أزعر: قليل الريش )الظنابيب( مجع ُظنبوب، وهو الساق.

لِحربهُم  َمساعٌ�  عليها  ِشيِبُشْعٌث  وِمن  ُمْرٍد  ِمن  الَعراننِي  ُشمُّ 

)شعث( ُمغرّبة رؤوسهم )عليها( أي اخليل )مساع�( مجع ِمسعار لُموِقد نار احلرب 
أمرد  ُمرد( مجع  )من  ارتفاع  أنفه  العرانني( مجع أشّم للذي يف قصبة  )حلرهبم شّم  ا  كثرياً

للشاب الذي طّر شاربه )ومن شيب( مجع أشيب ألبيض الرأس.

قه  ُتؤرِّ إذ  ُن��ع��اٌس  بحصٍن  مروِبوم��ا  األَمرار  عىل  حيٍّ  َأصواُت 

)وما بحصن( بن ُحذيفة الفزاري )نعاس إذ تؤرقه( متنعه من النوم )أصوات حي 
عىل األمرار( مياه َفزارة )مروب( منزوع املال.

لٍة  مؤبَّ أن��ع��اٍم  َأق��اط��ي��ُع  منصوِبظ��لَّ��ت  وراء  الزَّ عىل  صليٍب  لدى 

)ظلت أقاطيع( مجع أقطاع، وأقطاع مجع ِقْطع، وقطع اسم جنس قطعة، أي: طائفة 
)أنعام( مجع َنَعم لإلبل والبقر والغنم )مؤبلة( متَخذة للنسل ال تركب وال تستعمل )لدى 
صليب( عالمة عىل دار امللك )عىل الزوراء( رصافة هشام بن عبد امللك يف اإلسالم، ويف 

اجلاهلية للنعامن )منصوب( عليها.
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َت��ا  ِشَّ اهلل  بحمد  ُوِق��ي��ِت  فاللُّوِبف��إذ  األطواد  إىل  َفزاَر  فاْنِجي 

)فإذ وقيت بحمد اهلل شتا( شدهتا، أي: احلرب )فانجي( أرسعي )فزار( ترخيم 
فزارة )إىل األطواد( مجع َطْوٍد للجبل العظيم )فاللُّوب( مجع ُلوبة، أو البة: األرض ذات 

احلجارة.

أَس��ٍد  بنو  الق��ْت  كام  ُتالِقي  بُشْؤُبوِبوال  منها  أصابتهُم  فقد 

)منها  النعامن  حرب  أصابتهم(  فقد  أسد  بنو  القت  )كام  فزارة  يا  تالقي(  )وال 
بشؤبوب( َدفعة من املطر، استعارها لإلغارة.

ُمنفلٍِت  غ��ِ�  َطريٍد  غ��ُ�  َيبق  مسلوِبمل  الِقّد  ِحبال  يف  ُموَثٍق  أو 

)مل يبق( من بني أسد )غُ�( رجل )طريد( مطرود باحلرب، ومع ذلك )غ� منفلت( 
من يدي النعامن )أو موثق( مشدود بالَوثاق )يف حبال الِقد( اجللد )مسلوب( خمتَلس ما 

معه.

ُكبَِلت  قد  مل  الرَّ كَمهاة  ُح��ّرٍة  والَعراقيِبأو  منها  الَمعاصم  فوق 

)قد  الوحش  لبقر  الَمها  واحدة  الرمل(  )كمهاة  النسب  كريمة  )حرة(  امرأة  )أو( 
وار  كبلت( ُجعلت يف الَكْبل، أي: القيد )فوق املعاصم( مجع ِمعصم كِمنرب ملوضع السِّ

من الساعد )منها والَعراقيِب(.

هبا  احلديُد  َعّض  وقد  ُقَعينًا  األنابيِبَتدعو  ُصمِّ  عىل  الثِّقاف  عضَّ 

)احلديد هبا عض  )قد عض( لصق  )و( احلال أهنا  ُقَعينًا( حيًّا من بني أسد  )تدعو 
م هبا الرماح )عىل صم( مجع أصّم للصلب الشديد )األنابيب(  الثقاف( بالكرس: خشبة ُتقوَّ

مجع ُأنبوب للعقدة يف العود.
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ديارهُم  يف  اْلَفوا  قَد  دع��اَء ُس��وٍع وُدْع��ِم��يٍّ وأي��وِبمستشِعريَن 

)مستشعرين( داعني بشعارهم، وهو عالمة يف احلرب بأن يقول الرجل: »يا َلفالن« 
اليمن  من  أحياٌء  وأيوب(  وُدْعِميٍّ  ُسوع  دعاء  ديارهم  يف  ألفوا  )قد  فالن«  لبني  و»يا 

نصارى من غسان، أو رهباٌن.
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وقال:
كاْسِمها  فاهة  والسَّ ُزرع��َة  األش��ع��اِرُنبِّئُت  غ��رائ��َب  إيّل  هُي���دي 

أنني  عمٍرو  بَن  ُزْرَع  يا  رِضاريفحلفُت  ال��ع��دوِّ  ع��ىل  َي��ُش��ّق  مم��ا 

لِقيَتني  حنَي  ُعكاَظ  يوم  ُغباريأرأي��َت  شققَت  فام  الَعجاج  حتت 

بيننا  ُخّطَتينا  اقتسمنا  َفَجاِرأّن���ا  واحتملَت  ة  َب��رَّ فحملُت 

األك���واِرفَليأتَينْ�ك قص���ائ����ٌد وَلَيدَفع��ْن  َق��وادُم  إلي��ك  جيًشا 

أدراِعهم  ُمحِقبي  ُكوٍز  ابن  ُح��ذاِررهُط  بن  ربيعة  وره��ُط  فيهم 

اب وَق���دٍّ َس��ورٌة  بُمطاِرولِ��َره��ِط َح���رَّ ُغ��راهب��ا  ليس  املجد  يف 

أن��م  َم��ح��ال��ة  ُق��َع��ني ال  األظ��ف��اِروب��ن��و  ُمقلِّمي  غ��َ�  آُت���وك 

كأنم  احلديِد  َص��َدإ  ِمن  ر ِج��نّ��ُة ال��َب��ّق��اِرَسِهكنَي  ��نَ��وَّ حت��ت ال��سَّ

بوفدهم زائ���روك  ُس���واءة  الِمظفاِروبنُو  أب��و  َي��ُق��وده��ُم  جيًشا 

سادٌة  ِص��دٍق  َح��يُّ  َجذيمة  تِْعشاِروبنو  إىل  َخ��ْب��ٍت  عىل  َغَلُبوا 

كَِليهام عكاَظ  جنَبي  َي��دُع��و هب��ا ِول��دان��م ع��رع��اِرمتكنفي 

رأيَتهم  الصياُح  كُثر  إذا  ْوع و اإلن��ف��اِرق��وٌم  ُوُق���ًرا غ���داَة ال���رَّ

ُلوا  َتحمَّ الذين  ��ون  ب��ل��وائ��ه��م س���ً�ا ل����داِر َق���راِروال��غ��ارِضيُّ

ِرحاهلا  ك��أّن  ُأْدم  هب��م  ِص��َواِرَتمشي  ُمُتون  عىل  ُه��ِري��َق  َعَلٌق 

ُفروجهم  بني  الِعالفِّيات  األَطهاِرُشَعُب  َع��واِزُب  والُمْحَصناُت 

َخوارًجا  اخِل��دام  من  األَُك��ّف  إزاِرُبُرز  و  َوِصيلة  ُك��ّل  َف��ْرج  من 
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ُح��ّرٍة  ليلِة  ُك��لِّ  َم��وان��َع  الِمْغياِرُش��ُم��ٌس  الفاحش  َظ��ّن  ُيْخلِْفن 

ال ُمعضَّ الفضاُء  به  َيَظّل  َي���َدع اإلك���ام ك��أن��ّن َص��ح��اِريمجًعا 

هم  وُأمُّ الِغذاء  ُحسن  ُيحَرموا  ِم��ْذك��اِرمل  بِناتٍِق  عليَك  َطفَحت 

َيعصونني  ال  ُدوداَن  بنو  َأن��ص��اريَح��ويل  ُكلُّهم  َبِغيٍض  وبنو 

وع��ىل ُك��نَ��ي��ٍب م��ال��ُك ب��ن ِح��اِرزي��ُد ب��ن زي��د ح��ارٌض ب��ُع��َراِع��ٍر 

حارٌض  ُسَكني  من  َميثة  الرُّ سيَّاِروعىل  بني  م��ن  َثينة  الدُّ وع��ىل 

والحٍق العسجديِّ  بناُت  الِمضمارفيهم  م��ن  مراكلها  ُورًق���ا 

أشداِقها  ِمن  الَيْعِضيُد  الَجْرجاِرَيتحلَّب  من  َمناخُرها  ُصْفًرا 

فِ��ه��ا  ُأالَّ إىل  َت��واب��ُع��ه��ا  األبكاِرُت��ْش��ىَل  ال��ُولَّ��ِه  باِع  السِّ خَبَب 

أرم��اُح��ن��ا م��ان��ٌع  ال��رم��ي��ث��ة  وَصَف�ارإن  هب�ا  َس�َحم  م�ن  كان  م�ا 

��ٍة  َأْع��َج��ْل��ن��ه��ّن َم��ظِ��نّ��َة اإلع���ذاِرف��َأَص��ب��ن أب��ك��اًرا وه���ّن ب��إمَّ

                   
كاْسِمها  فاهة  والسَّ ُزرع��َة  األش��ع��اِرُنبِّئُت  غ��رائ��َب  إيّل  هُي���دي 

)كاسمها(  العقل  خفة  )والسفاهة(  الفزاري  عمرو  بن  )زرعة(  ُأخربُت  )نبِّئُت( 
 أي: معناها قبيح كقبح اسمها )هيدي( يرسل ) إيّل غرائب األشعار( مجع غريب للذي 

مل ُينَسج عىل مثال سابق.

أنني  عمٍرو  بَن  ُزْرَع  يا  رِضاريفحلفُت  ال��ع��دوِّ  ع��ىل  َي��ُش��ّق  مم��ا 

ي  ُدنوِّ رضاري(  العدو  )عىل  يثقل  يشق(  مما  أنني  عمرو  بن  زرع  يا  )فحلفت 
ولصوقي.
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لِقيَتني  حنَي  ُعكاَظ  يوم  ُغباريأرأي��َت  شققَت  فام  الَعجاج  حتت 

أعظم  والطائف من  نخلة  بني  ويؤنث: سوق  يذكر  ُعكاظ( كغراب،  يوم  )أرأيت 
أسواق اجلاهلية:

ــَرب مخــســٌة َتــبِــنْي  ــع ــم ال ــواس فُحننْيم املجاز  ذو  عكاٌظ  ِمناًى 
الَمَجنّه  ذو  اخلمسة  اجلــنّــهوخــامــس  اهـــل  ـــَن  ِم اهلل  جعَلنا 

)حني لقيتني حتت الَعجاج( الغبار )فام شققت غباري( ما فعلَت فعيل وال دنوت منه.

بيننا  ُخّطَتينا  اقتسمنا  َفَجاِرأّن���ا  واحتملَت  ة  َب��رَّ فحملُت 

ة(  َبرَّ )بيننا فحملت  )خطتينا( َخْصلَتينا  )اقتسمنا( فرقنا  الثاين  )أنا( مفعول أرأيت 
َعَلم عىل الرُبور )واحتملت َفَجار( علم عىل الفجور.

األك���واِرفَليأتَينْ�ك قص���ائ����ٌد وَلَيدَفع��ْن  َق��وادُم  إلي��ك  جيًشا 

)فليأتينك قصائد(:
ــاِت  ــي ـــا الــقــصــيــدة فــمــن أب اليتأم يف  اســتــوائــهــا  ــىل  ع بــحــٍر 
إىل الشعر  ــن  م تسعٍة  ــُم  ــظ ــتــىلون ــٍم ُت ــظ ثــالثــٍة أبـــيـــاُت ن

ــعــرَشه  ال بــلــغــَت  إذا  معتربهوقــطــعــٌة  ــدٌة  ــي ــص ق ــا  ــه ــُف ــع وِض

أو  ا،  جنداً )جيًشا(  ُيرصفن  )وليدفعن(  ُنتفة  والثالثة  توأمان،  واالثنان  يتيم،  والواحد 
)األكوار( مجع  للَقَربوس  قادمة  أو  قادم،  قوادم( مجع  )إليك  أو غريها  سائرين حلرب، 

ُكور للرحل، أو بأداته.

أدراِعهم  ُمحِقبي  ُكوٍز  ابن  ُح��ذاِررهُط  بن  ربيعة  وره��ُط  فيهم 

)رهط( مجاعة )ابن كوز مقبي أدراعهم( مجع درع من احلديد:
ــِد ــدي ــن احل ــــدرع م ــــث ال ــُخــوِدوأنِّ ــبــوس ال ـــدرع َل ـــر ال وذكِّ
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)فيهم  القتب  أو  الرحل  ر  ُيشّد يف مؤخَّ ملا  إبلهم، مجع حقيبة  أي: حامليها عىل حقائب 
ورهط ربيعة بن حذار(.

َحــذاِر  قائالاً  اقصد  احــذر  ـــذاِرمعنى  ـــاحِل ــــو املـــحـــاذرة ب وان
ُحـــذاِر  إىل  ــةاً  ــع ــي رب ــب  ــس ُنّساِبوان عن  خيــَف  مل  ــرؤ  ام ــو  وْه

اب وَق���دٍّ َس��ورٌة  بُمطاِرولِ��َره��ِط َح���رَّ ُغ��راهب��ا  ليس  املجد  يف 

وارتفاع،  عالمة  بالفتح:  )سورة(  أسد  بني  من  رجالن  وقد(  حراب  )ولرهط 
وبالضم: منزلة رفيعة:

الَوْثبه  ــم  ُث الَبطشة  ــورة  ــسَّ ُرتبهال ـــلُّ  وُك ــْدي  ــَه ال ــرية  ــسِّ وال
ــٍة فــــُســــورٌة لــنِــْســبــه  ــع ــي الكتاِبرف ُســـور  إحـــدى  كـــذاك 

ا  )يف املجد ليس غراهبا بمطار( مثل يرضب لكثرة الـِخصب حتى ال يكاد أحد ُيطري غراباً
يقع عىل يشء من الثامر لعدم احتياج الناس إليها.

أن��م  َم��ح��ال��ة  ُق��َع��ني ال  األظ��ف��اِروب��ن��و  ُمقلِّمي  غ��َ�  آُت���وك 

)ال مالة أنم آتوك غ� مقلمي األظفار( السالح،  )وبنو قعني( حي من بني أسد 
واستعار له األظفار؛ ألن أكثر الطري والسباع يصطاد هبا.

كأنم  احلديِد  َص��َدإ  ِمن  ر ِج��نّ��ُة ال��َب��ّق��اِرَسِهكنَي  ��نَ��وَّ حت��ت ال��سَّ

ا، أي: ريح صدإ احلديد )من صدإ( وسخ )احلديد  كاً َهك حمرَّ )سهكني( متلبسني بالسَّ
ر: َلبوس من سيور يلبس حتت الدروع يقي من صدإ احلديد  كأنم حتت السنور( كَحَزوَّ
)البقار( عىل رواية كرس  )ِجنّة( بالكرس: اجلن، وبالضم: التي يتقي هبا احلداد رّش النار 
جنة: موضٌع برمل عالٍج كثري اجلن، وعىل رواية الضم هو احلداد؛ ألنه يبقر احلديد، أي: 

يشقه.
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بوفدهم زائ���روك  ُس���واءة  الِمظفاِروبنُو  أب��و  َي��ُق��وده��ُم  جيًشا 

)وبنُو ُسواءة زائروك بوفدهم( مجع وافد للقادم من السفر )جيًشا يقودهم( ينهضون 
بإذنه )أبو املظفار( مالك بن عوف بن كرس.

سادٌة  ِص��دٍق  َح��يُّ  َجذيمة  تِْعشاِروبنو  إىل  َخ��ْب��ٍت  عىل  َغَلُبوا 

)وبنو َجذيمة حي( قبيلة )صدق( حق )سادة غلبوا( اسَتوَلوا )عىل خبت( موضع 
)إىل تعشار( موضع.

كَِليهام عكاَظ  جنَبي  َي��دُع��و هب��ا ِول��دان��م ع��رع��اِرمتكنفي 

)متكنفي جنبي عكاظ( نازلني هبام كنفني هلام )كَِليهام َيدُعو هبا ِولدانم عرعار( اسم 
فعٍل بمعنى »َعْرِعر«، أو لعبة للصبيان يتداعون هبا لّلعب.

رأيَتهم  الصياُح  كُثر  إذا  ْوع و اإلن��ف��اِرق��وٌم  ُوُق���ًرا غ���داَة ال���رَّ

)قوٌم إذا كُثر الصياُح رأيَتهم وقًرا( مجع وقور كصبور، ووقار كسحاب، وهو: الثابت 
وع( بالفتح: الفزع، وبالضم: القلب، ويف احلديث: »إن الروح األمني  يف احلرب )غداة الرَّ

نفث يف ُروعي« )واإلنفار( التفرق، أو من َأنَفَر إذا صار يف مجع.

ُلوا  َتحمَّ الذين  ��ون  ب��ل��وائ��ه��م س���ً�ا ل����داِر َق���راِروال��غ��ارِضيُّ

ثبات  قرار(  لدار  )سً�ا  راَيتهم  بلوائهم(  )الذين حتملوا  بنو غارضة  )الغارضيون( 
وسكون، يريد به املوت.

ِرحاهلا  ك��أّن  ُأْدم  هب��م  ِص��َواِرَتمشي  ُمُتون  عىل  ُه��ِري��َق  َعَلٌق 

)تي هبم( إبل )أدم( مجع آدم لألبيض )كأّن ِرحاهلا علق( دم، أو شديد احلمرة منه 
)هريق( ُصّب )عىل متون( ظهور )صوار( قطيع بقر الوحش.
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ُفروجهم  بني  الِعالفِّيات  األَطهاِرُشَعُب  َع��واِزُب  والُمْحَصناُت 

)العالفيات( رحال منسوبة إىل  )شعب( مجع شعبة، وهي فرجة بني أعواد الرحل 
أو  املتزوجات،  )واملحصنات(  )بني فروجهم( قوائمهم  اليمن  عالف ككتاب حيٍّ من 

العفيفات )عوازب( بعيدات )األطهار( مجع ُطْهر ملا بني الدمني.

َخوارًجا  اخِل��دام  من  األَُك��ّف  إزاِرُبُرز  و  َوِصيلة  ُك��ّل  َف��ْرج  من 

اخللخال  وهي:  َخَدمة،  مجع  اخلدام(  من  )األكف  ظاهرة  أي:  بارزة،  مجع  )برز( 
اليمن  من  به  يؤتى  أمحر  )وصيلة(  ثوب  )كل(  شق  فرج(  )من  ظواهر  )َخوارًجا( 

)وإزار(.

ُح��ّرٍة  ليلِة  ُك��لِّ  َم��وان��َع  الِمْغياِرُش��ُم��ٌس  الفاحش  َظ��ّن  ُيْخلِْفن 

ليلة  أول  حرة(  ليلة  كل  )موانع  الريبة  من  النُّفور  لشديدة  َشُموس  مجع  )شمس( 
يقال:  يمسها  مل  وإن  شهباء«،  بليلة  »باتت  يقال:  فيها  مّسها  إن  زوجها  مع  املرأة  باتتها 

»باتت بليلة حرة« )خيلفن ظن الفاحش( القائل الفحش )املغيار( الشديد الغرية.

ال ُمعضَّ الفضاُء  به  َيَظّل  َي���َدع اإلك���ام ك��أن��ّن َص��ح��اِريمجًعا 

ا  )مجًعا( منصوب عىل احلال )يظل به الفضاء( ما اتسع من األرض )معضاًل( ضيِّقاً
لألرض  صحراء  مجع  صحاري(  )كأنن  األرض  من  ارتفع  ما  )اإلكام(  يرتك  )يدع( 

الواسعة.

هم  وُأمُّ الِغذاء  ُحسن  ُيحَرموا  ِم��ْذك��اِرمل  بِناتٍِق  عليَك  َطفَحت 

)مل حيرموا( ُيمنعوا )حسن الغذاء( ما ُيتغذى به )وأمهم طفحت( اتسعت وغلبت 
)عليك ب�(ـرحم )ناتق( كثري الوالدة )مذكار( كثري والدة الذكور.
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َيعصونني  ال  ُدوداَن  بنو  َأن��ص��اريَح��ويل  ُكلُّهم  َبِغيٍض  وبنو 

)َحويل بنو ُدودان( بِن أسد )ال َيعصونني وبنو بغيض( بِن ريث بن غطفان بن أسد 
)ُكلُّهم َأنصاري(. 

وع��ىل ُك��نَ��ي��ٍب م��ال��ُك ب��ن ِح��اِرزي��ُد ب��ن زي��د ح��ارٌض ب��ُع��َراِع��ٍر 
)زيُد بن زيد حارٌض بعراعر( موضع جُيلب منه امللح )وعىل كنيب( كزبري، ماء لفزارة 

أحد األمرار )مالك بن حار( الفزارّى.

حارٌض  ُسَكني  من  َميثة  الرُّ سيَّاِروعىل  بني  م��ن  َثينة  الدُّ وع��ىل 
)وعىل الرميثة( كجهينة: موضع، أو ماء لبني فزارة )من سكني( رهط عمر بن هبرية 

الذي قال فيه الفرزدق هيجوه:
هلا ــوب  ذن ال  غطفاٌن  تكن  مل  ُعَمرا لو  أحساهبا  ذوو  ــاَلم  َل إذن 

)حارض وعىل الدثينة( ماء لبني أسد )من بني سيار( الفزارّي.

والحٍق العسجديِّ  بناُت  الِمضمارفيهم  م��ن  مراكلها  ُورًق���ا 
)فيهم بنات العسجدي( فحل معروف منسوب إىل العسجد وهو الذهب )والحق( 
فرس آخر مشهور )ورًقا( مجع َورقاء للتي فيها بياض يرضب إىل السواد )مراكلها( مجع 
َمرَكل، وهو حيث ُترَكل الدابة عىل اجلنب، أي: ترضب )من املضامر( بالكرس: املوضع 

ر فيه. الذي ُتَرى فيه اخليل وُتضمَّ

أشداِقها  ِمن  الَيْعِضيُد  الَجْرجاِرَيتحلَّب  من  َمناخُرها  ُصْفًرا 

مجع  صفًرا(  أشداقها  )من  املاء  كثري  رطب  ناعم  نبت  )اليعضيد(  يقطر  )يتحلب( 
أصفر )مناخرها(:

ــِس  ــِل ــذ وجم ــف ــن النََّفِسكــجــعــفــٍر وُق َمــْجــَرى  ُضبِط  وِزبـــِرج 
)من( أكل )اجلرجار( نبت طيب الرائحة.
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فِ��ه��ا  ُأالَّ إىل  َت��واب��ُع��ه��ا  األبكاِرُت��ْش��ىَل  ال��ُولَّ��ِه  باِع  السِّ خَبَب 

)تشىل( ُتدعى )توابعها إىل أاّلفها( مجع آلِف، أي: صاحب )خبب( إرساع )السباع( 
مجع َسُبع لكل ذي ناب يعدو به )الوله( مجع واهلة لذاهبة العقل لفقد ولدها )األبكار( 

ا به من غريها. مجع بِكر للوالدة أول ولد، وهي أشد َوَلهاً

أرم��اُح��ن��ا م��ان��ٌع  ال��رم��ي��ث��ة  وَصَف�ارإن  هب�ا  َس�َحم  م�ن  كان  م�ا 

)إن الرميثة مانٌع أرماُحنا ما كان من سحم( باملهملتني: الرطب من النبات والشجر 
)هبا وصفار( َيبس الُبهمى.

��ٍة  َأْع��َج��ْل��ن��ه��ّن َم��ظِ��نّ��َة اإلع���ذاِرف��َأَص��ب��ن أب��ك��اًرا وه���ّن ب��إمَّ

)فأصبن( اخليُل )أبكاًرا( عذارى )وهن بإمة( وهي النَعمة واحلالة احلسنة )أعجلنهن( 
اخليل عن )مظنة اإلعذار( اخلتان، كناية عن عدم التزويج.



51

وقال:
انجَذما حبُلها  أمسى  و  ُسعاُد  ع فاألجزاَع من إَضامبانْت  ْ واحَتلَِّت الرَّ

هبا  الفؤاُد  ه��اَم  وما  َبلِيٍّ  ُحُلامإح��دى  ِذْك����رًة  وإال  ��ف��اَه  ال��سَّ إال 

ود أعقاًبا إذا انرصَفْت  الُبَرماليسْت من السُّ َنخلَة  بجنَبي  َتبِيع  وال 

َقدٍم عىل  َيمي  َمن  َأْكَمُل  الَكلاِمَغ��ّراء  حاورَته  َمن  وأمَلُح  ُحسنًا 

وراحل�ٍة  رح�ٍل  أخ�ا  أراك  الَهَرماقال�ت  ُينظِْرنك  لن  َمتالَِف  َتغَشى 

لنا  َي��ِح��ّل  ال  ف��إّن��ا  ريب  َعَزماَح��ّي��اِك  قد  ين  الدِّ وإّن  النساء  لهُو 

مٍة  ُمزمَّ ُخ��وٍص  عىل  رين  والطَُّعامُمشمِّ البِّر  ونرجو  اإلله  نرجو 

َحَسبي  ما  ُذبياَن  بني  سألِت  الَبَرماهاّل  األشَمط  ى  َتغشَّ خان  الدُّ إذا 

ُأُرٍل  ذي  تِلقاء  ِمن  الريُح  َماوهبَِّت  ِصَ اِدها  ُصّ ِمن  الليل  مع  ُتْزِجي 

َشباِمُصْهَب الظالل َأَتني التِّني عن ُعُرٍض  م��اؤه  قلياًل  غياًم  ُي��زِج��ني 

وعالُِمهم  عني  ِعرضهم  ذو  َعلاِمُينبِئِك  َمن  مثَل  يشء  جاهُل  وليس 

وأمنَُحهم  َأي��س��اري  ��م  ُأت��مِّ األُُدماأين  الَجفنَة  َمثنى األيادي وأكسو 

َأماوأقطع الَخْرق بالَخرقاء قد َجعلْت  والسَّ األيَن  ى  َتشكَّ الَكالل  بعد 

وِميثرت  َرحيل  ُتساِقطني  َنَعامك��ادْت  به  حُتِسس  ومل  الَمجاز  بذي 

َظَعنُوا  وقد  قالت  ِحْرمّيٍة  قول  ُأُدمامن  َيشري  َمن  يكُم  ُمِخفِّ يف  هل 

َلّبتها  حتت  َتسعى  وْهي  هلا  َزِرم��اقلُت  قد  البيع  إن  َتحطِمنَّك  ال 

ِزَي��امب��ات��ْت ث��الَث ل��ي��اٍل ُث��م واح��دًة  َمنزاًل  ُتراعي  املجاز  ب��ذي 
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جافلًة  الصبح  َعموُد  عنها  عْدَو النَُّحوص ختاف القانَِص اللَِّحامفانَشقَّ 

أسافُله  ُس��وٍد  َأس��َت��ٍن  عن  الُحَزماحَتِيد  حَتِمل  الَغوادي  اإلماِء  مَي 

ِدَيامأو ذي ُوُشوٍم بَحْوىض بات ُمنكِرًسا  َأخضَلت  مُج��اَدى  من  ليلة  يف 

حَيِفزه  الَبّقار  من  بِحْقٍف  انَدماب��اَت  ُترُبه  قلياًل  استَكّف  إذا 

وَجْبهَته  َرْوَق��ي��ه  ي��ِح  ال��رِّ الَفَحامُم��ولِّ��َي  َينُفخ  ى  َتنحَّ كاهِلِ�قّي 

واألََك��امحتى غَدا ِمثَل َنصل السيف ُمنصلًِتا  ُلبناَن  من  األَماعز  َيْقُرو 

                   
انجَذما حبُلها  أمسى  و  ُسعاُد  ع فاألجزاَع من إَضامبانْت  ْ واحَتلَِّت الرَّ

نزلت  )واحتلت(  انقطع  )انجذم(  وصاهلا  حبلها(  وأمسى  )سعاد  فارقت  )بانت( 
)من إضم( اسم واد،  الوادي  بالكرس ملنعطف  )فاألجزاع( مجع ِجزع  ع( موضع  )الرَّ

أو جبل.

هبا  الفؤاُد  هاَم  ما  و  َبلِيٍّ  ُحُلامإحدى  ِذْك���رًة  إال  و  ��ف��اَه  ال��سَّ إال 

السفه  السفاه( أي:  الفؤاُد هبا إال  )و ما هاَم  قبيلة من قضاعة  )بيل(  )إحدى( نساء 
ا )حلام( ما يراه النائم. راً )وإال ذكرة( تذكُّ

ود أعقاًبا إذا انرصَفْت  الُبَرماليسْت من السُّ َنخلَة  بجنَبي  َتبِيع  وال 

)ليست من السود( مجع سوداء )أعقاًبا( مجع عقب ككتف ملؤخر القدم )إذا انرصفت 
وال تبيع بجنبي نخلة( موضع فيه سوُق بستان ابن عامر )ال�م( مجع برمة، وهي القدر 

م: ثمر األراك. من النحاس، والرَبَ
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َقدٍم عىل  َيمي  َمن  َأْكَمُل  الَكلاِمَغ��ّراء  حاورَته  َمن  وأمَلُح  ُحسنًا 

)وأملح(  )َأْكَمُل َمن َيمي عىل َقدٍم حسنًا( مجاالاً  )غراء( بيضاء كناية عن حسناء 
أحسُن )من حاورته( راجعته )الكلم( اسم جنس كلمة.

وراحل�ٍة  رح�ٍل  أخ�ا  أراك  الَهَرماقال�ت  ُينظِْرنك  لن  َمتالَِف  َتغَشى 

تدخل  )تغشى(  والرحيل  للرحل  تصلح  ناقة  وراحلة(  رحٍل  أخا  أراك  )قالت 
)متالف( خماطر )لن ينظرنك( يؤخرنك )اهلرم( أي: إىل اهلرم.

لنا  َي��ِح��ّل  ال  ف��إّن��ا  ريب  َعَزماَح��ّي��اِك  قد  ين  الدِّ وإّن  النساء  لهُو 

)حياك( عظمِك )ريب فإّنا ال َيِحّل لنا لهُو النساء وإّن الدين( احلج )قد عزم( أي: 
عزمنا عليه.

مٍة  ُمزمَّ ُخ��وٍص  عىل  رين  والطَُّعامُمشمِّ البِّر  ونرجو  اإلله  نرجو 

ث )عىل خوص( مجع َخوصاء لغائرة العني  ر كمحدِّ )مشمرين( مرسعني، مجع مشمِّ
من السفر )مزممة( جمعولة فيها األَزّمة )نرجو( نخاف )اإلله ونرجو( نأمل )ال�( قبول 

احلج )والطعم( مجع ُطعمة ملا ُيطَعمه اإلنسان، أي: ُيرَزقه.

َحَسبي  ما  ُذبياَن  بني  سألِت  الَبَرماهاّل  األشَمط  ى  َتغشَّ خان  الدُّ إذا 

)هاّل( كلمة حتضيض )سألت بني ذبيان( قبيلة النابغة )ما حسبي( احلسب: ما ُيَعّد 
)األشمط( املخالِط بياَض  )إذا الدخان تغشى( غطَّى  من مفاخر الباء والديُن والكرُم 

رأِسه سواٌد )ال�م( الذي ال يدخل امليرس لبخله.

ُأُرٍل  ذي  تِلقاء  ِمن  الريُح  َماوهبَِّت  ِصَ اِدها  ُصّ ِمن  الليل  مع  ُتْزِجي 

)تزجي(  فزارة  بديار  ُأرل( موضع  )ذي  تلقاء( جهة  من  )الريح  )وهبت( هاجت 
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تسوق )مع الليل من صادها( الرصاد كرمان: قطع الغيم الذي ال ماء فيه )صما( مجع 
رصمة بالكرس للقطعة من السحاب.

َشباِمُصْهَب الظالل َأَتني التِّني عن ُعُرٍض  م��اؤه  قلياًل  غياًم  ُي��زِج��ني 

يكون  ملا  ظِّل  مجع  )الظالل(  مُحرة  إىل  سوادها  يرضب  للتي  َصهباء  مجع  )صهَب( 
للشخص عند وقوع الشمس )أتني التني( جبل بالشام )عن عرض( ناحية )يزجني غياًم( 

ا. سحابة )قلياًل ماؤه شبام( بارداً

وعالُِمهم  عني  ِعرضهم  ذو  َعلاِمُينبِئِك  َمن  مثَل  يشء  جاهُل  وليس 

)ذو عرضهم( من له ِعرض َيِشّح به ويتقي الشتم.

وأمنَُحهم  َأي��س��اري  ��م  ُأت��مِّ األُُدماأين  الَجفنَة  َمثنى األيادي وأكسو 

)مثنى(  )وأمنحهم( أعطيهم  امليرس  بالتحريك جلامعة  يرَسَ  أيساري( مجع  أتم  )أين 
)وأكسو اجلفنة( أعظم  )األيادي( مجع أيٍد، وهي النعمة  اسم ُعدل به تكرار اثنني دائاماً 

الِقصاع )األُدم( مجع إدام ككتاب ملا يؤتدم به.

َأماوأقطع الَخْرق بالَخرقاء قد َجعلْت  والسَّ األيَن  ى  َتشكَّ الَكالل  بعد 

)وأقطع اخلرق( األرض الواسعة التي تتخرق فيها الرياح )باخلرقاء( التي ال حتسن 
)األين(  )َتشّكى( تشكو  )بعد الكالل( اإلعياء  )قد جعلت( رشعت  العمل والترصف 

الفتور )والسأم( امللل.

وِميثرت  َرحيل  ُتساِقطني  َنَعامك��ادْت  به  حُتِسس  ومل  الَمجاز  بذي 

)كادت( قربت )تساقطني( تسقطني )رحيل( بدل اشتامل من الياء )وميثرت( فرايش 
)ومل  كبكب  ناحية  من  عرفة  من  فرسخ  عىل  للعرب  سوق  املجاز(  )بذي  الرحل  عىل 

. حتسس( تعلم )به نعام( إبالاً
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َظَعنُوا  وقد  قالت  ِحْرمّيٍة  قول  ُأُدمامن  َيشري  َمن  يكُم  ُمِخفِّ يف  هل 

يف  )هل  ساروا  ظعنوا(  وقد  )قالت  احلرم  إىل  منسوبة  )حرمية(  امرأة  قول(  )من 
يشري  )من  ا  خفافاً دواهبم  كانت  إذا  القوُم  أخفَّ  من  فاعل  اسم  خُمّف،  مجع  خمفيكم( 

أدما( مجع أديم للجلد.

َلّبتها  حتت  َتسعى  وْهي  هلا  َزِرم��اقلُت  قد  البيع  إن  َتحطِمنَّك  ال 

)قلت هلا وهي تسعى حتت لبتها( صدرها )ال حتطمنك( تكرسنك )إن البيع قد زرم( 
انقطع بني أهل السوق.

ِزَي��امب��ات��ْت ث��الَث ل��ي��اٍل ُث��م واح��دًة  َمنزاًل  ُتراعي  املجاز  ب��ذي 

)باتت ثالث ليال( ليايل الترشيق )ثم( ليلة )واحدة بذي املجاز تراعي( تنظر )منزاًل( 
أهل منزل )زيام( متفرقني.

جافلًة  الصبح  َعموُد  عنها  عْدَو النَُّحوص ختاف القانَِص اللَِّحامفانَشقَّ 

احِلامرة  )عدو(  مرسعة  ماضية  جافلة(  الصبح  عمود  )عنها  انكشف  )فانشق( 
املشتهي  )اللَّحم(  الصائد  القانص(  )ختاف  هبا  محل  وال  هلا  لبن  ال  التي  )النحوص( 

اللحم، أو األكول له.

أسافُله  ُس��وٍد  َأس��َت��ٍن  عن  الُحَزماحَتِيد  حَتِمل  الَغوادي  اإلماِء  مَي 

كأهنا  أسافله(  )سود  أستنة  جنس  اسم  الشجر،  أصول  أستن(  )عن  تعدل  )حتيد( 
متيش )مي اإلماء( مجع َأَمة للمملوكة )الغوادي( املبتِكرات )حتمل احلزم( مجع ُحزمة، 

ملا يشد وسطه من احلطب.

ِدَيامأو ذي ُوُشوٍم بَحْوىض بات ُمنكِرًسا  َأخضَلت  مُج��اَدى  من  ليلة  يف 

ا )يف  )أو( ثور )ذي وشوم( خطوط مجع َوْشم )بحوىض( موضع )منكرًسا( منقبضاً
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ليلة من مجادى( علم لشهرين من شهور العرب )أخضلت( َبلَّت )ديام( متييز حمول عن 
الفاعل مجع ديمة.

حَيِفزه  الَبّقار  من  بِحْقٍف  انَدماب��اَت  ُترُبه  قلياًل  استَكّف  إذا 

)إذا  يدفعه  )حيفزه(  عالج  برمل  موضع  البقار(  )من  رمل  )بحقف(  الثور  )بات( 
استكف( استدار )قلياًل تربه اندم( انتقض واهنال.

وَجْبهَته  َرْوَق��ي��ه  ي��ِح  ال��رِّ الَفَحامُم��ولِّ��َي  َينُفخ  ى  َتنحَّ كاهِلِ�قّي 

)تنحى(  احلداد  كاهل�قي(  )وجبهته  الَقرن  وهو  َروق،  تثنية  روقيه(  الريح  )ُمولَِّي 
انحرف واعتمد )ينفخ الفحم( اجلمر.

واألََك��امحتى غَدا ِمثَل َنصل السيف ُمنصلًِتا  ُلبناَن  من  األَماعز  َيْقُرو 

)حتى غدا مثل نصل( حديدة )السيف منصلتا( صِقال )يقرو( يتتبع )األماعز( مجع 
لب )من لبنان( جبل )واألكم( مجع أكمة بتحريكهام. أمَعز للمكان الصُّ
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وقال يعتذر إىل النعمان وكان النعمان مريًضا:
ساهًرا  بالَجُمومين  لياًل  وظ��اِه��راكتمُتك  مستكِنًّا  ��ا  مهًّ ���نِي  ومهَّ

َيِريبها ما  َتشتكي  نفٍس  َمصاِدراأحاديَث  َيِ��ْدن  لن  مُه��وم  وِورَد 

ها مهَّ ال��ده��ُر  يفعل  أن  قادراُتكلِّفني  الدهر  وهل َوجَدت قبيل عىل 

نعُشه  أصبح  الناس  خ��َ�  تر  سائراأمل  احل��يَّ  ج��اوز  قد  فِتيٍة  عىل 

ُخلده  اهلل  ن��س��أل  ل��دي��ه  عامراون��ح��ن  ول��أرض  ملًكا  لنا  َي���ُرّد 

ِقدُحنا  فاز  إن  الُخلد  ي  ُنرجِّ قاِمراونحن  جاء  إن  املوت  ِقدح  وَنرهب 

عاثرالك اخل� إن واَرْت بك األرُض واحًدا  َيظَلع  الناس  َجّد  وأصبح 

َيت  وُعرِّ الراغبني  مطايا  حافِراوُردَّت  الدهُر  هلا  حُيْفي  ال  جياُدك 

بص�ٍة  ب��ع��نٍي  ت��رع��اين  ون��اظِ��رارأي��ت��ك  ع��يلَّ  ُح��ّراًس��ا  وتبعث 

أقوله  أت���اك  ق���وٍل  م��ن  ال�مئابراوذل���ك  إليك  أعدائي  دسِّ  ومن 

ُمجِرًما  جئُت  إن  آتيك  ال  ُمجاِورافآليت  س��واك  ج��اًرا  أبتغي  وال 

أتيُته إن  الم���رئ  ف���داٌء  الَمفاِقراف��أه��يل  وَس��دَّ  معرويف  َتقبَّل 

َنْبُحه  َيِريَبك  أن  كلبي  فحاِمراسأكَعم  ُمْسَحالَن  أرعى  كنت  وإن 

ُممنٍَّع  َي��ف��اٍع  يف  بيوت  طائراوَح��لَّ��ت  الَحمولة  راِع��ْي  به  َتخال 

ُقُذفاتِه  عن  الُعصم  الوعوُل  َكوافِراَت��ِزّل  بالسحاب  ُذراه  وُتْضِحي 

َمقادت  ُتنال  ال  أن  عىل  َحرائِراِح���ذاًرا  َيُمْتن  حتى  نِسوت  وال 

عنكُم  الداُر  بَي  َشطَّت  وإن  ُمسافِراأقول  َم��َع��دٍّ  من  لِقينا  ما  إذا 
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لقيَته  حيث  النعامن  إىل  الَبواكِراَألِْكني  الُغيوث  اهللُ  له  فَأهدى 

كعُبه  زال  وال  َف��ْل��ٌج  عىل كّل َمن عاَدى من الناس ظاِهراوصبََّحه 

ُصنِعه  َأك��َم��َل  اهللُ  عليه  وك���ان ل��ه ع��ىل ال��َ�ّي��ة ن��اصاوَربَّ 

الَمعابراف��أل��ف��ي��َت��ه ي��وًم��ا ُي��ب��� ع���دّوه  َيستخّف  عطاٍء  وبحَر 

                   
ساهًرا  بالَجُمومين  لياًل  وظ��اِه��راكتمُتك  مستكِنًّا  ��ا  مهًّ ���نِي  ومهَّ

)لياًل باجلمومني( تثنية مجوم للبئر كثرية املاء، أو ماء  )كتمتك( يا مرادي وقصدي 
تثنية هّم للحزن معطوف عىل  )ومهني(  النوم  التاء، أي: عادم  )ساهًرا( حال من  بعينه 

ا )وظاهًرا(. ا( بدل من »مهني« )مستكنًّا( مسترتاً « )مهًّ »ليالاً

َيِريبها ما  َتشتكي  نفٍس  َمصاِدراأحاديَث  َيِ��ْدن  لن  مُه��وم  وِورَد 

)أحاديث نفس( مجع حديث عىل غري القياس، أو أحدوثة عىل القياس )تشتكي ما 
يريبها( ُيدخل عليها الريبة، أي: الشك )وورد مهوم( أحزان )لن يدن( راجع للنفس 

واهلموم )مصادر( أي: من تصدر إليه.

ها مهَّ ال��ده��ُر  يفعل  أن  قادراُتكلِّفني  الدهر  وهل َوجَدت قبيل عىل 

ا )قبيل عىل الدهر قادرا(. )وهل وجدت( أحداً

نعُشه  أصبح  الناس  خ��َ�  تر  سائراأمل  احل��يَّ  ج��اوز  قد  فِتيٍة  عىل 

امللك  الِمَحّفة يمل عليه  النعش: شبه  )أصبح نعشه(  النعامن  الناس(  تر خ�  )أمل 
إذا مرض، وليس برسير، واملحفة: مركب من مراكب النساء )عىل فتية قد جاوز احلي 

سائًرا( ليطوف عىل األحياء فيسرتيح بذلك ويدعى له.
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ُخلده  اهلل  ن��س��أل  ل��دي��ه  عامراون��ح��ن  ول��أرض  ملًكا  لنا  َي���ُرّد 

)ونحن لديه نسأل اهلل خلده( دوام بقائه )يرد لنا ملًكا ولأرض عامًرا( من يعمر لنا 
األرض.

ِقدُحنا  فاز  إن  الُخلد  ي  ُنرجِّ قاِمراونحن  جاء  إن  املوت  ِقدح  وَنرهب 

ي اخللد إن فاز ِقدحنا( السهم قبل أن ُيراش )ونرهب( نخاف )ِقدح(  )ونحن نَرجِّ
سهم )املوت إن جاء قامًرا( غالباًا يف القامر بالكرس للَّعب بالقداح، كأهنم يتسامهون مع 

املوت عىل النعامن.

عاثرالك اخل� إن واَرْت بك األرُض واحًدا  َيظَلع  الناس  َجّد  وأصبح 

)لك اخل� إن وارت( سرتت )بك األرض( بسببك، أي: مواراتك )واحًدا( يف فعله 
)وأصبح جد الناس( اجلد: الَبخت واحلظ )يظلع عاثرا( إن مّت ووارتك األرض كقوله 

تعاىل: ]ۀ   ۀ ہ ہ    ہ[.

َيت  وُعرِّ الراغبني  مطايا  حافِراوُردَّت  الدهُر  هلا  حُيْفي  ال  جياُدك 

)وردت مطايا( مجع مطية )الراغبني( الطالبني معروفه )وعريت( ُجّردت )جيادك ال 
حيفي( ُيِرّق )هلا الدهر حافرا( أي: حطت عنها الرسوج ومل تركب للغزو وال غريه.

بص�ٍة  ب��ع��نٍي  ت��رع��اين  ون��اظِ��رارأي��ت��ك  ع��يلَّ  ُح��ّراًس��ا  وتبعث 

النظر  حديدة  )بص�ة(  رقيب  أي:  )بعني(  وحتوطني  حتفظني  ترعاين(  )رأيتك 
)وتبعث حراًسا( مجع حارس، وهو الرقيب )عيل وناظرا(.

أقوله  أت���اك  ق���وٍل  م��ن  ال�مئابراوذل���ك  إليك  أعدائي  دسِّ  ومن 

)وذلك من قول أتاك( أين )أقوله ومن دس( إخفاء )أعدائي إليك املآبر( مجع ِمئربة 
للنميمة.
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ُمجِرًما  جئُت  إن  آتيك  ال  ُمجاِورافآليت  س��واك  ج��اًرا  أبتغي  وال 

)فآليت ال آتيك إن جئت جمرًما( مذنباًا، أي: ال آتيك وأنا جمرم ، وروي باحلاء، أي: 
ا منك، بل يف شهور غريه ألماين بأمنك )وال أبتغي( أطلب  ال آتيك يف شهور احلرم خوفاً

)جاًرا سواك جماورا(.

أتيُته إن  الم���رئ  ف���داٌء  الَمفاِقراف��أه��يل  وَس��دَّ  معرويف  َتقبَّل 

إن  )المرئ  وقاية  )فداء(  األتباع  عىل  ويطلق  القرابة،  األهل  يف  األصل  )فأهيل( 
أتيته تقبل معرويف( إحساين ورفقي )وسد املفاقر( مجع فقر عىل غري قياس، أو ِمفقر عىل 

القياس، أي: أغناين من الفقر.

َنْبُحه  َيِريَبك  أن  كلبي  فحاِمراسأكَعم  ُمْسَحالَن  أرعى  كنت  وإن 

)سأكعم( أكف وأرّد )كلبي( لساين )أن يريبك( يشق عليك )نبحه وإن كنت أرعى 
مسحالن فحامرا( موضعان، أي: أُكّفه وإن كنت مقياماً هبذين املوضعني؛ ألن صاحبهام 

ال سبيل للسلطان عليه، يقال: قوم َلقاح بالفتح، أي: ال يدينون للملوك.

ُممنٍَّع  َي��ف��اٍع  يف  بيوت  طائراوَح��لَّ��ت  الَحمولة  راِع��ْي  به  َتخال 

يافع  غالم  ومنه  األرض،  من  ارتفع  ما  وجبل:  كسحاب  يفاع(  يف  بيوت  )وَحلَّت 
احلمل  أطاقت  التي  اإلبل  احلمولة(  راعي  به  )ختال  منعة  )ممنع( يف  مرتفع  أي:  وَيَفَعة، 

)طائرا(.

ُقُذفاتِه  عن  الُعصم  الوعوُل  َكوافِراَت��ِزّل  بالسحاب  ُذراه  وُتْضِحي 

)تزل( َتْزَلق )الوعول( مجع وعل تيس اجلبل:
وكَجَبْل  َكــتِــٍف  كَفْلٍس  اجلبلَوْعـــٌل  تــيــُس  ـــادٌر  ن ذا  ــــٍل  وُدِئ

أمحر  أو  أسود  جسده  وسائر  بياض  أحدمها  أو  ذراعيه  يف  ملا  أعصم  مجع   )العصم( 
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)بالسحاب كوافرا(  )وتضحي ذراه( أعاليه، مجع ذروة  ُقذفة  )عن قذفاته( نواحيه مجع 
مسترتات، من كفره: سرته.

َمقادت  ُتنال  ال  أن  عىل  َحرائِراِح���ذاًرا  َيُمْتن  حتى  نِسوت  وال 

)حذاًرا( حماذرةاً )عىل أن ال تنال( ُتدَرك )مقادت( رقبتي )وال نسوت(:
وَضــّم  بالكرس  النسوُة  ــّمصبياٌن  وُض افتحْن  ا  ــراً ــق وف ــةاً  ــره وُب

)حتى يمتن حرائرا( غري مملوكات.

عنكُم  الداُر  بَي  َشطَّت  وإن  ُمسافِراأقول  َم��َع��دٍّ  من  لِقينا  ما  إذا 

)أقول وإن شطت( بُعدت )يب الدار عنكم إذا ما لقينا( كرضينا )من معد( بن عدنان 
)مسافرا( قاطع مسافة.

لقيَته  حيث  النعامن  إىل  الَبواكِراَألِْكني  الُغيوث  اهللُ  له  فَأهدى 

)ألكني( بلِّغ عني مأُلكة وأُلوكة، أي: رسالة )إىل النعامن حيث لقيته فأهدى له اهلل( 
ا )الغيوث( األمطار، مجع غيث )البواكر( املرسعات، أو التيات بكرة. بعث إليه إكراماً

كعُبه  زال  وال  َف��ْل��ٌج  عىل كّل َمن عاَدى من الناس ظاِهراوصبََّحه 

)وصبََّحه فلج( ظَفٌر باملطلوب )وال زال كعبه( جده وحظه، يقال: »عال كعب فالن« 
إذا ارتفع قدره وسام ذكُره )عىل كل من عادى من الناس ظاهرا( غالباًا عالياًا.

ُصنِعه  َأك��َم��َل  اهللُ  عليه  وك���ان ل��ه ع��ىل ال��َ�ّي��ة ن��اصاوَربَّ 

اخللق  ال�ية(  عىل  له  )وكان  فعِله  صنعه(  أكمل  اهلل  )عليه  وأتم  أصلح  )ورّب( 
ا. ياً )ناصا( ُمعيناًا ُمقوِّ
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الَمعابراف��أل��ف��ي��َت��ه ي��وًم��ا ُي��ب��� ع���دّوه  َيستخّف  عطاٍء  وبحَر 

العطاء  كثري  أي:  عطاء(  وبحر  )عدوه  أهلكه  أباره:  من  هيلك  يب�(  يوًما  )فألفيته 
)املعابر( مجع ِمعرب بالكرس ملا ُيعرب به البحر،  )يستخف( يمل عىل اخلفة، أي: الرسعة 

أي: ُيقطع.
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وقال أيًضا:
ُلمَتني أنك  ْعَن  اللَّ َأَبيَت  وأنَصُبَأت��اين  منها  َأهتّم  التي  وتلك 

َفَرْشنني  العائداِت  ك��أّن  وُيقَشُبفبِتُّ  فِ��رايش  ُيْعىَل  به  َهراًسا 

ِريبًة  لنفسك  َأت��ُرك  فلم  َمذهُبَحلفُت  للمرء  اهلل  وراء  وليس 

خيانًة  عني  ُبلِّغَت  قد  كنَت  وَأْك��َذُبلئن  َأَغ��شُّ  الوايش  َلُمْبلُِغك 

جانٌب  يَل  اْم���رًءا  كنُت  ومذهُبولكنني  ُمسراٌد  فيه  األرض  من 

أتيُتهم  ما  إذا  وإخ���واٌن  ُبُم��ل��وٌك  وُأق����رَّ أم��واهل��م  يف  ��ُم  ُأح��كَّ

اصطنعَتهم  َأراك  قوم  يف  َأْذَنُبواكِفعلِك  ذلك  شكر  يف  َترهم  فلم 

كأنني  بالوعيد  َت��رَك��نّ��ي  َأْج��َرُبف��ال  القاُر  به  َمطيلٌّ  الناس  إىل 

س��ورًة أع��ط��اك  اهلل  أن  ت��ر  َيتذبَذُبأمل  دون��ا  َمْلك  ُك��لَّ  َت��رى 

كواكٌب  وامل��ل��وك  شمس  كوكُبفإنك  منهّن  َيبُد  مل  َطلعْت  إذا 

ه  َتُلمُّ ال  أًخ��ا  بُمستْبٍق  ُبولسَت  الُمهذَّ الرجاِل  أيُّ  َشَعٍث  عىل 

ظلمَته  فعبٌد  مظلوًما  أك  ُيعتُِبف��إن  فمثلك  ُعْتبى  ذا  تك  وإن 

                   
ُلمَتني أنك  ْعَن  اللَّ َأَبيَت  وأنَصُبَأت��اين  منها  َأهتّم  التي  وتلك 

)أتاين أبيت اللعن أنك ملتني وتلك التي أهتم( أحزن )منها وأنصب( أتعب.

َفَرْشنني  العائداِت  ك��أّن  وُيقَشُبفبِتُّ  فِ��رايش  ُيْعىَل  به  َهراًسا 

)فبت كأن العائدات( الزائرات يف املرض )فرشنني( َجعلن حتتي )هراًسا( كسحاب: 
د، أو خيلط. شجر كثري الشوك )به يعىل فرايش ويقشب( جيدَّ
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ِريبًة  لنفسك  َأت��ُرك  فلم  َمذهُبَحلفُت  للمرء  اهلل  وراء  وليس 

)وليس وراء اهلل للمرء مذهب( بعد  ا وهتمة  َأتُرك لنفسك ريبة( شكًّ )َحلفُت فلم 
اليمني باهلل.

خيانًة  عني  ُبلِّغَت  قد  كنَت  وَأْك��َذُبلئن  َأَغ��شُّ  الوايش  َلُمْبلُِغك 

الكذب  ن  يسِّ الذي  الوايش(  )ملبلغك  خديعةاً  خيانة(  عني  بلغت  قد  كنت  )لئن 
)أغش وأكذب(.

جانٌب  يَل  اْم���رًءا  كنُت  ومذهُبولكنني  ُمسراٌد  فيه  األرض  من 

إقبال  ومذهب(  مسراد  فيه  األرض  )من  متَسع  جانب(  يَل  اْمرًءا  كنُت  )ولكنني 
وإدبار.

أتيُتهم  ما  إذا  وإخ���واٌن  ُبُم��ل��وٌك  وُأق����رَّ أم��واهل��م  يف  ��ُم  ُأح��كَّ

)ُملوٌك وإخوان( يعني الغسانيني )إذا ما أتيُتهم أحكم( جيعل احلكم إيلَّ )يف أمواهلم 
وأقرب( وكان َحلَّ هبم حني فر من النعامن فأكرموه وقربوه.

اصطنعَتهم  َأراك  قوم  يف  َأْذَنُبواكِفعلِك  ذلك  شكر  يف  َترهم  فلم 

َترهم يف شكر ذلك( أي:  )فلم  إليهم  َأراك اصطنعتهم( أحسنت  )كِفعلِك يف قوم 
عرفان إحسانه )أذنبوا(.

كأنني  بالوعيد  َت��رَك��نّ��ي  َأْج��َرُبف��ال  القاُر  به  َمطيلٌّ  الناس  إىل 

القار(  )به  )مطيل( مدهون  الناس( بعري  )كأنني إىل  التهديد  بالوعيد(  )فال تركني 
القطران )أجرب( ويف العبارة قلب.
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س��ورًة أع��ط��اك  اهلل  أن  ت��ر  َيتذبَذُبأمل  دون��ا  َمْلك  ُك��لَّ  َت��رى 

)أمل تر أن اهلل أعطاك سورة( بالفتح: سطوة، وبالضم: منزلة رشيفة )َترى ُكلَّ َمْلك 
دونا يتذبذب( يتعلق ويضطرب.

كواكٌب  وامل��ل��وك  شمس  كوكُبفإنك  منهّن  َيبُد  مل  َطلعْت  إذا 

ه  َتُلمُّ ال  أًخ��ا  بُمستْبٍق  ُبولسَت  الُمهذَّ الرجاِل  أيُّ  َشَعٍث  عىل 

تلمه( ُتصِلح من  )أًخا ال  فبقيت مودته  َزَلِلـه  )ولسَت بمستبق( استبقاه: عفا عن 
أمره وتمع )عىل شعث( فساد )أي الرجال املهذب( الُمخلَّص من العيوب.

ظلمَته  فعبٌد  مظلوًما  أك  ُيعتُِبف��إن  فمثلك  ُعْتبى  ذا  تك  وإن 

)فإن أك مظلوًما فعبٌد ظلمته( أي: إن ظلمتني فأنا حمتمل لذلك )وإن تك ذا عتبى( 
رىض ورجوع إىل ما ُأِحّب من عفوك )فمثلك يعتب( يرىض.
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وقال:
ُأُق��ٍر  عن  ذبيان  بني  َنيُت  َأصفاِرلقد  ُك��ّل  يف  َتربُِّعهم  وع��ن 

منقبٌض  الليث  إن  قوم  يا  ال��ض��اِريوقلُت  للوثبة  َب��راث��ن��ه  ع��ىل 

َمدامُعها  ُح��وًرا  ربرًبا  َأعرفْن  اِرال  ُدوَّ نِ��ع��اج  أب��ك��اره��ا  ك���أّن 

أح��راِرَينُظْرن َشْزًرا إىل َمن جاء ِمن ُعُرض ق  ال��رِّ ُمنكِرات  ب��أوُج��ٍه 

فاحشًة  ُيوَقني  ال  الَعضاريِط  وأك��واِرخلَف  بأقتاٍب  ُمستمِسكاٍت 

ُمنحِدًرا  ين  اخلدَّ عىل  دمًعا  َسّياِرُيْذِرين  ابن  و  ِحصٍن  ِرحلَة  يأُمْلن 

ُمنفلٍِت  غ��ُ�  ف��إين  ُعصيُت  ��ا  الناِرإمَّ ِة  ح��رَّ فَجنْبا  اللِّصاُب  مني 

ُمظلمٍة سوداَء  يف  البيَت  أضَع  الساِريأو  هلا  َي��ِري  ال  الَع�  ُتقيِّد 

َنركبها  حني  عنّا  الناَس  َصبَّاِرُتدافِع  ُأّم  ُتدَعى  الَمظالم  ِم��ن 

فيداِت ِمن َجْوٍش وِمن َعَظٍم وَحّجاِرساَق الرُّ ِرْبِعيٍّ  رهِط  ِمن  وماَش 

َحْجرتِه حوَل  َحالَّ  ُقضاعَة  وأن��ف��اِرَقْرَمْي  ب��ُس��اّلٍف  عليه  ا  َم���دَّ

له  كِفاَء  ال  بجمٍع  استَقلَّ  اِرحتى  َينفي الُوحوَش عن الصحراِء َجرَّ

هبا أملَّ  أرٍض  عن  زَّ  ال��رِّ خيِفُض  الساريال  ِمصباحه  عىل  َيِضلُّ  وال 

َخْشيَته  ُذب��ي��ان  بنو  ت��ن��ي  َ عاِروع���َّ من  أخشاك  ب��أن  ع��يلَّ  وه��ل 

                   
ُأُق��ٍر  عن  ذبيان  بني  َنيُت  َأصفاِرلقد  ُك��ّل  يف  َتربُِّعهم  وع��ن 

ا )وعن تربعهم( منزهلم زمن  ا ومياهاً )لقد نيت بني ذبيان عن أقر( واد مملوء مَحضاً
الربيع )يف كل أصفار( مجع َصَفر بالتحريك للشهر الذي بعد املحرم.
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منقبٌض  الليث  إن  قوم  يا  ال��ض��اِريوقلُت  للوثبة  َب��راث��ن��ه  ع��ىل 

)وقلت يا قوم إن الليث( األسد )منقبض( جمتمع ُمتهيِّئ )عىل براثنه( مجع ُبرُثن ملا 
يصيد، والرُبُتن))) ملا ال يصيد )للوثبة الضاري( املتعود األكل.

َمدامُعها  ُح��وًرا  ربرًبا  َأعرفْن  اِرال  ُدوَّ نِ��ع��اج  أب��ك��اره��ا  ك���أّن 

)حوًرا مدامعها( مجع َحوراء، وهي:  )ربرًبا( قطيع بقر الوحش  )ال أعرفن( ناهية 
شديدة بياض بياض العني وسواد سوادها )كأن أبكارها نعاج دوار( صنم للجاهلية.

أح��راِرَينُظْرن َشْزًرا إىل َمن جاء ِمن ُعُرض ق  ال��رِّ ُمنكِرات  ب��أوُج��ٍه 

)ينظرن شزًرا( الشزر: النظر بمؤخر العني )إىل من جاء من عرض( ناحية )بأوجه 
منكرات الرق( العبودية )أحرار( كرام.

فاحشًة  ُيوَقني  ال  الَعضاريِط  وأك��واِرخلَف  بأقتاٍب  ُمستمِسكاٍت 

)ال  امللك، مجع عرضوط كعصفور، وعضارط كعالبط  أتباع  العضاريط(  )خلف 
َقَتب  مجع  الرحل،  أعواد  بأقتاب(  )مستمسكات  زنى  )فاحشة(  ِمن  ُيْحَفظن  ُيوقني( 

بالتحريك )وأكوار( رحال، مجع ُكور.

ُمنحِدًرا  ين  اخلدَّ عىل  دمًعا  َسّياِرُيْذِرين  ابن  و  ِحصٍن  ِرحلَة  يأُمْلن 

ا )يأملن( يرتقبن، وأكثر  قن )دمًعا عىل اخلدين منحدًرا( منهبطاًا ُمرسعاً )يذرين( يرمني ويفرِّ
ما يستعمل األمل يف البعد )رحلة حصن( بن حذيفة بن بدر )وابن سيار( سّيَدي فزارة.

ُمنفلٍِت  غ��ُ�  ف��إين  ُعصيُت  ��ا  الناِرإمَّ ِة  ح��رَّ فَجنْبا  اللِّصاُب  مني 

اجلبل  الضيق يف  للطريق  لِْصب  اللصاب( مجع  مني  منفلت  فإين غ�  ا ُعصيت  )إمَّ
)فجنبا حرة النار( أرض صلبة ذات حجارة.

باملثناة الفوقانية، ومل نقف عليه فيام لدينا من املعاجم.   (((
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ُمظلمٍة سوداَء  يف  البيَت  أضَع  الساِريأو  هلا  َي��ِري  ال  الَع�  ُتقيِّد 

هلا  َيِري  ال  )الَع�  حتبس  تقيد(  ُمظلمٍة  )س��وداء  أرض  يف(  البيَت  أضَع  )أو 
الساِري(.

َنركبها  حني  عنّا  الناَس  َصبَّاِرُتدافِع  ُأّم  ُتدَعى  الَمظالم  ِم��ن 

َمظَلمة، أي: ظلم  املظامل( مجع  )من  نعلوها  نركبها(  )الناَس عنّا حني  ترّد  )ُتدافع( 
: احلجارة. ّبارة ُمثلَّثةاً ى )ُأّم صّبار( َعلم هذه الَحّرة، والصَّ )تدعى( تسمَّ

فيداِت ِمن َجْوٍش وِمن َعَظٍم وَحّجاِرساَق الرُّ ِرْبِعيٍّ  رهِط  ِمن  وماَش 

)ِمن جوش ومن عظم(  ُرفيدة  بنو  أحياء من كلب هم  )الرفيدات(  املِلُك  )ساق( 
)من رهط ربعي و حجار( رجالن من كلب،  )وماش( خَلَط  موضعان يف أرض كلب 

وهم من قضاعة.

َحْجرتِه حوَل  َحالَّ  ُقضاعَة  وأن��ف��اِرَقْرَمْي  ب��ُس��اّلٍف  عليه  ا  َم���دَّ

)قرمي( سيدي )قضاعة( بن عمرو بن معّد بن عدنان )حال( نزال )حول حجرته( 
ا )بُسالف( متقدمني )وأنفار( مجع نَفر  ناحيته حني أراد الغزو )مّدا عليه( صارا له مَدداً

بالتحريك جلامعة الرجال من ثالثة إىل عرشة، أو سبعة.

له  كِفاَء  ال  بجمٍع  استَقلَّ  اِرحتى  َينفي الُوحوَش عن الصحراِء َجرَّ

)حتى استقل( ارتفع وهنض )بجمٍع ال كفاء له( مماثل )ينفي الوحوش عن( األرض 
ا. )الصحراء جرار( كثري َيُجّر بعضه بعضاً

هبا أملَّ  أرٍض  عن  زَّ  ال��رِّ خيِفُض  الساريال  ِمصباحه  عىل  َيِضلُّ  وال 

يَزى: زِّ )ال خيفض( يغض )الرز( الصوت املسموع من بعيد كالرِّ
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َرزُّ  ــلٍّ  ــح َم ــن  م يشٍء  ــاُت  ــب ِرزُّإث الضعيف  للصوت  وقيل 
األَُرزُّ  ــو  ه ـــُز  ْن ـــرُّ وال زُّ  ــاِبوالــــرُّ ــي ارت ــال  ب األُْرُز  ــك  ــذل ك

. )عن أرض ألّم هبا وال يضل( يضيع )عىل( عن )مصباحه( ناره )الساري( السائُر ليالاً

َخْشيَته  ُذب��ي��ان  بنو  ت��ن��ي  َ عاِروع���َّ من  أخشاك  ب��أن  ع��يلَّ  وه��ل 

)وع�تني( سبتني )بنو ُذبيان خشيته( خوفه )وهل عيلَّ بأن أخشاك من عاِر(.

: »يأملن رحلة حصن وابن  اماً وقال بدر بن ُحذاٍر))) يشتفي عىل النابغة ملا قال هتكُّ
سيَّار« ، وقال: »أو أضع البيت يف سوداء مظلمٍة«:

ُيدِرُكه  امل��رِء  وَح��نْيُ  ِزي��اًدا  َأْح��ذاِرَأبلِغ  اب��َن  كان  أو  َتكيََّس  وإن 

)أبلغ( أوصل إليه )زياًدا( اسم النابغة )وحني( هالك )املرء يدركه( يطلبه فيلحقه 

ف )أو كان ابن أحذار( مجع َحَذر، يقال: هو ابن أحذار وأخو أحذار  )وإن تكيس( تظرَّ

إذا كان ذا حزم وخوف.

َبَرٍد  إىل  ليىل  ِمن  الِحْرُز  ك  َأعياِرأضطرَّ ُج��شِّ  عن  َمعِقاًل  خَتتاره 

ك( أجلأك )احلرز( املكان الذي ُيحَفظ فيه )من ليىل( هي: َحّرة النار )إىل بَرد(  )َأضطرَّ
موضع )ختتاره معقاًل( ملَجأاً )عن ُجّش أعيار( موضع من حرة النار.

اِرحتى لقيَت ابَن كهِف اللؤم يف َلِجٍب  جرَّ والغرباَن  العصاف�  َينفي 

ينفي(  )يف جلب  النابغة  أغار عىل  اللؤم( رجل  )ابن كهف  لقيت( كرضيت  )حتى 
)جرار( كثري جيّر بعضه  )والغربان( مجع غراب  )العصاف�( مجع عصفور  ي ويطرد  ُينحِّ

ا. بعضاً

يف الطرة: »بدر بن حذيفة«.   (((
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سّياِرف��اآلن ف��اس��َع ب��أق��وام َغ��ررَت��ُم  ابن  عنك  ودع  ِضباٍب  بني 

)فاآلن( الساعة )فاسع ب�(ـأمر )أقوام غررتم( خدعتهم )بني ضباب( رهط النابغة 
من ذبيان )ودع عنك ابن سيار( يف قولك »يأملن رحلة حصن وابن سيار« .

هبم  فجاء  أق���واٍم  واف��َد  ك��ان  قاِرقد  ذي  أهل  من  عانَِيه  وانتاَش 

ا يف أمرهم )فجاء هبم وانتاش( تناول واستخرج )عانيه(  )قد كان وافد أقوام( قادماً
أسريه )من أهل ذي قار( موضع.
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وقال:
ح��زي��ام ع��ن��ي  ُم��ب��ل��ٌغ  َم���ن  ِصهريأال  َي��رع  مل  ال��ذي  وَزّب����ان 

ك���أّن ِص��الءه��ن ِص���الء مَجْ���ِرف��إي��اك��م وُع������وًرا دام��ي��اٍت

َصنعتم  م��ا  أت����اين  ق��د  ��ح��ت��ُم م��ن ِش��ع��ر َب��دِرف���إين  وم��ا رشَّ

ُتْشِقذوين  أن  َنوُلكم  َي��ك  َح��ْج��ِرفلم  وب���الد  ع���ازٌب  ودوين 

ي��وم  ك���ل  يف  ج���واهب���ا  وَوْف����ِرف����إّن  م��ن��ك��م  ب��أن��ُف��ٍس  أملَّ 

ب���م���واله َع�����واٌن غ���ُ� بِ��ك��ِروَم��ن ي��رب��ِص احَل��َدث��اَن َت��ن��ِزْل 

                   
ح��زي��ام ع��ن��ي  ُم��ب��ل��ٌغ  َم���ن  ِصهريأال  َي��رع  مل  ال��ذي  وَزّب����ان 

)أال من مبلغ( موصل )عني حزياًم و زبان( رجالن )الذي مل يرع صهري( قرابتي.

ك���أّن ِص��الءه��ن ِص���الء مَجْ���ِرف��إي��اك��م وُع������وًرا دام��ي��اٍت

)فإياكم( احذروا )وعوًرا( مجع َعوراء للكلمة القبيحة، يريد القصائد )داميات( سائلة 
ا )كأن صالءهن( َحّرهن )صالء مجر( اسم جنس مجرة، للقطعة امللتهبة من النار. دماً

َصنعتم  م��ا  أت����اين  ق��د  ��ح��ت��ُم م��ن ِش��ع��ر َب��دِرف���إين  وم��ا رشَّ

)فإين قد أتاين ما صنعتم( فعلتم )وما رشحتم( زينتم )من ِشعر َبدِر(.

ُتْشِقذوين  أن  َنوُلكم  َي��ك  َح��ْج��ِرفلم  وب���الد  ع���ازٌب  ودوين 

مكان  )ودوين(  باهلجاء  توذوين  تشقذوين(  )أن  لكم  ينبغي  ال  نولكم(  يك  )فلم 
)عازب( بعيد )وبالد َحجر( علم عىل الياممة.
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ي��وم  ك���ل  يف  ج���واهب���ا  وَوْف����ِرف����إّن  م��ن��ك��م  ب��أن��ُف��ٍس  أملَّ 

)فإن جواهبا( أي: القصيدة )يف كل يوم أمل( نزل )بأنفس منكم و(مال )وفر( كثري.

ب���م���واله َع�����واٌن غ���ُ� بِ��ك��ِروَم��ن ي��رب��ِص احَل��َدث��اَن َت��ن��ِزْل 

)ومن يربص( يرتقب وينتظر، ]ۓ ڭ ڭ[ )احلدثان( -حوادث الدهر- 

)عوان(  إذا نزل بابن عمك نزل بك  )بمواله( ابن عمه، ألن اليشء  )تنزل( حتّل  لغريه 

داهية، أو حرب، واحلرب التي قوتل فيها فيام مىض وسيقاَتل، وأصلها املتوسطة يف السن 

)غ� بكر( ]ې ې ى ى ائ ائ ەئ[.
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وقال:
أَسٍد  بني  خاُلوا  عامر  بنو  ألق��واِمقالت  اًرا  رَضّ للجهل  ب��ؤَس  يا 

َب��داًل  هبم  َنبغي  فال  البالُء  إح��ك��اِميأبى  بعد  ِخ���الًء  ُن��ري��د  وال 

لكُم  ب��دا  إن  مجيًعا  ع��اِمفصالُِحونا  أمثاَلها  لنا  تقولوا  وال 

لُكْم  يكون  أن  عليكم  أَلخشى  اِمإين  كأيَّ ي��وٌم  َبغضائهم  أج��ِل  من 

طالعٌة  والشمس  كواكُبه  إظالُمَتبدو  اإلظ��الُم  وال  نوٌر  النُّوُر  ال 

له  كِفاَء  ال  ا  ُمْكفِهرًّ َتزُجروا  ب��أصاِمأو  أصاًم��ا  َيخلِط  كالليِل 

َيقُدمهم  امل��اذيِّ  حَلِق  لْلَهاِممستحِقبي  اب���ون  رَضّ العراننِي  ُش��مُّ 

بطٍل  م��اج��ٍد  ي  بَكفَّ لِ���واٌء  ساِمهل��م  َطْرُفه  إال  الَخْرَق  َيقطع  ال 

َيعِصمها ليس  ُخًرا  كتائَب  ب��إجل��اِمهَيدي  م���وٍت  إىل  اب��ت��داٌر  إال 

بُمعَرٍك  منكم  خيُلنا  غادَرت  أق��داِمكم  بعد  ��ا  أُك��فًّ للخاِمعات 

به  َفَجْعن  قد  َحليٍل  ذات  ُرّب  وُم��وَت��ني وك��ان��وا غ��َ� أي��ت��اِميا 

تجاُولِها  يف  أّن��ا  َتعلم  وإنعاِمواخل��ي��ُل  بؤَسى  أولو  الطِّعان  عند 

جلبهتِه  يكبو  وكبشهُم  داِمَولَّ���وا  جوُفه  صيًعا  ال��ُك��امة  عند 

                   
أَسٍد  بني  خاُلوا  عامر  بنو  ألق��واِمقالت  اًرا  رَضّ للجهل  ب��ؤَس  يا 

)قالت بنو عامر خالوا( خااله خمالة وِخالء: تركه )بني أسد يا بؤس( كلمة تقال عىل 
جهة التعنيف )للجهل( ضد العلم )رضاًرا( كثري الرّضّ )ألقوام( مجع قوم.
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َب��داًل  هبم  َنبغي  فال  البالُء  إح��ك��اِميأبى  بعد  ِخ���الًء  ُن��ري��د  وال 
)يأبى( يمتنع من مفارقتهم )البالء( االختبار )فال نبغي( نطلب )هبم بداًل وال نريد 

خالء( مفارقة ونقض حلفهم )بعد إحكام( إتقان أمرنا.

لكُم  ب��دا  إن  مجيًعا  ع��اِمفصالُِحونا  أمثاَلها  لنا  تقولوا  وال 

لنا أمثاهلا( أي:  )وال تقولوا  )لكم( ذلك  )مجيًعا إن بدا( ظهر  )فصاحلونا( وافقونا 
املقالة )عام( ترخيم عامر.

لُكْم  يكون  أن  عليكم  أَلخشى  اِمإين  كأيَّ ي��وٌم  َبغضائهم  أج��ِل  من 

)إين ألخشى( أخاف )عليكم أن يكون لكم من أجل بغضائهم( البغضاء والبِغضة: 
أشد البغض ضد احلب )يوم كأيام( يف الطول بسبب احلرب.

طالعٌة  والشمس  كواكُبه  إظالُمَتبدو  اإلظ��الُم  وال  نوٌر  النُّوُر  ال 

)تبدو( تظهر )كواكبه( نجومه )والشمس طالعة( ظاهرة )ال النور( الضوء )نور وال 
اإلظالم إظالم( ذهاب النور.

له  كِفاَء  ال  ا  ُمْكفِهرًّ َتزُجروا  ب��أصاِمأو  أصاًم��ا  َيخلِط  كالليِل 

ا، مستعار له من املطر )ال كفاء(  ا( كثرياً ا )مكفهرًّ وا جيشاً )أو تزجروا( متنعوا وتُكفُّ
ومجاعات  ا  ِقَطعاً بالكرس:  رِصم  مجع  )أصاًما(  وَيُضّم  َيمُزج  خيلط(  كالليل  )له  مماثل 

ا من اإلغارة . )بأصام( كل قطعة من الناس كانت فيكم ترجع إىل أهلها خوفاً

َيقُدمهم  امل��اذيِّ  حَلِق  لْلَهاِممستحِقبي  اب���ون  رَضّ العراننِي  ُش��مُّ 

)مستحقبي( حاملني عىل حقائب إبلهم )حلق( مجع حْلقة للدرع )املاذي( الدروع 
اللّينة السهلة )يقدمهم( يقودهم رجال )شم العرانني( مجع أَشّم ملرتِفع األنف، كناية عن 

الفضل )رضابون للهام( اسم جنس هامة للرأس.
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بطٍل  م��اج��ٍد  ي  بَكفَّ لِ���واٌء  ساِمهل��م  َطْرُفه  إال  الَخْرَق  َيقطع  ال 

)هلم لواء بكفي ماجد( رشيف )بطل( شجاع )ال يقطع اخلرق( املكان الواسع )إال 
طرفه( برصه )ساٍم( مرتفع .

َيعِصمها ليس  ُخًرا  كتائَب  ب��إجل��اِمهَيدي  م���وٍت  إىل  اب��ت��داٌر  إال 

ا، من  )هيدي( يتقدم )كتائب( مجع كتيبة للجامعة املتحيِّزة من اخليل )خًرا( سوداً
كثرة السالح )ليس يعصمها( َيقيها )إال ابتدار( معاجلة )إىل موت بإجلام( اخليل.

بُمعَرٍك  منكم  خيُلنا  غادَرت  أق��داِمكم  بعد  ��ا  أُك��فًّ للخاِمعات 

)كم غادرت( تركت )خيلنا منكم بمعرك( موضع املعاركة، أي: القتال )ل�(ـلضباع 
ا بعد أقدام( مجع َقَدم.  )اخلامعات( الضالعات )أكفًّ

به  َفَجْعن  قد  َحليٍل  ذات  ُرّب  وُم��وَت��ني وك��ان��وا غ��َ� أي��ت��اِميا 
)يا رب ذات( صاحبة )حليل قد فجعن( أوجعن )به وموتني( أيتمت املرأة: صارت 

أوالدها يتامى )وكانوا غَ� أيتاِم(.

تجاُولِها  يف  أّن��ا  َتعلم  وإنعاِمواخل��ي��ُل  بؤَسى  أولو  الطِّعان  عند 

)واخليل( أي أهلها )تعلم أنا يف جتاوهلا( جميئها وذهاهبا )عند الطعان( مجع طعنة، أو من 
الطعن، وهو: إنفاذ املحدد يف اجلسم )أولو بؤسى( شدة )وإنعام( أي: عىل األسري، بإطالقه. 

جلبهتِه  يكبو  وكبشهُم  داِمَولَّ���وا  جوُفه  صيًعا  ال��ُك��امة  عند 

)ولوا وكبشهم( سيدهم )يكبو( يسقط )ل�( عىل )جبهته( مكان السجود منه )عند 
الكامة( مجع َكِميٍّ للشجاع الذي يكمي -أي: خيفي- شجاعته لَيُغّر أقرانه )صيًعا( قتيالاً 

ا. )جوفه( بطنه )دام( سائل دماً
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وقال أيًضا:
بالدهْم  أّن  ُذب��ي��ان  بني  وتابِعليهنْأ  م��وىًل  كل  من  هل��ُم  خَلت 

شارٍق  ُكلَّ  َيحُمونها  أَسٍد  ودارِعِسوى  س��الٍح  ذي  َكِميٍّ  بألَفي 

والِح��ٍق الوجيِه  آِل  عىل  باملقارِعُق��ع��وًدا  َح��ول��ّي��اِت��ا  ُيقيمون 

ُمُتونا  طِ���وااًل  أرم��اًح��ا  األَشاِجِعهَيُ���ّزون  عارياِت  طِ��واٍل  بأيٍد 

عليهم  ِعتاَب  ال  قوًما  عنك  الَقعاِقِعفدع  بأرِض  َعْبًسا  أحلقوا  هُم 

هم  بأُكفِّ دونم  ِمن  ت  ع��َرَ املوانِعوقد  ال�َمخاِض  َعْرَ  عامٍر  بنو 

مالٍك  َن��رْصِ  وال  َسهٍم  يف  أنا  بطاِمِعفام  سعٍد  بن  عبِد  وموالهُم 

فَعتائًدا  َغ���ٍد  رَضْ ذا  َن��زل��وا  فاِدِعإذا  الضَّ َنِقيق  فيها  ُيغنِّيهُم 

َيثُمدونا  أبياتم  ل��دى  الكوانِعُق��ع��وًدا  األنوف  تلك  يف  اهلل  رمى 

                   
بالدهْم  أّن  ُذب��ي��ان  بني  وتابِعليهنْأ  م��وىًل  كل  من  هل��ُم  خَلت 

)ليهنأ( َيرُسَّ )بني ذيبان( قبيلته )أن بالدهم خلت هلم من كل موىل و( حليف )تابع( 
وابن عم.

شارٍق  ُكلَّ  َيحُمونها  أَسٍد  ودارِعِسوى  س��الٍح  ذي  َكِميٍّ  بألَفي 
طالع  )شارق(  صباح  )كل(  يمنعوهنا  )حيمونا(  خزيمة  بن  )أسد(  غري  )سوى( 

)بألفي كمي( شجاع )ذي سالح( آلة احلرب )ودارع( صاحب درع.

والِح��ٍق الوجيِه  آِل  عىل  باملقارِعُق��ع��وًدا  َح��ول��ّي��اِت��ا  ُيقيمون 
ا )عىل آل الوجيه والحق( فرسان منجبان )يقيمون حولياتا( ُيزيلون  )قعوًدا( ُركوباً

اعوجاجها )باملقارع( مجع ِمْقَرعة للة القرع، أي: الرضب.
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ُمُتونا  طِ���وااًل  أرم��اًح��ا  األَشاِجِعهَيُ���ّزون  عارياِت  طِ��واٍل  بأيٍد 
بارزات  عاريات(  طوال  )بأيٍد  ظهورها  متونا(  طوااًل  )أرماًحا  كون  ُيرِّ )هيزون( 

)األشاجع( عروق ظاهر اليد، مجع أشَجع:
املفاصُل ــِع  ــاب األص ــــُب  األَنامُلَرواِج فوقها  ِمــن  التي  أعني 
ــُع ــاج األَش وذي  ــم  ــرَباِج ال ــم  تــابــُعُث هلـــّن  الــَكــفُّ  و  ــُع  ــب ــْت َت

ــمِّ  ــّض ــال ـــٌة وُرْجـــبـــٌة ب ـــب املــيــِمراِج ــت يف  ــَث ــلِّ ُث ــد  ق ــٌة  ــل ــم ُأن
ــمِّ قــْد  ــضَّ ــال ــٌة ب ــرمج ــــزٍة، ُب ــْدومه األَح أشجُع  األصــبــُع  كأمحَد 

عليهم  ِعتاَب  ال  قوًما  عنك  الَقعاِقِعفدع  بأرِض  َعْبًسا  أحلقوا  هُم 
)فدع( يا زرعة بن عمرو )عنك قوًما( يعني بني أسد )ال عتاب( لوم )عليهم هم 

أحلقوا عبًسا بأرِض الَقعاِقِع(:
الــِعــْبــُس  ـــا  وأم ــٌس  ــْب َع ُعْبُسَقبيلة  لكْن  ــيُء  نِ ــدَّ ال جل  فالرَّ
َلــْبــُس  فيه  ليس  ــوٍس  ــب َع ــع  باستصحاِبمج اء  ّ ــرسَّ ال لك  دامــت 

هم  بأُكفِّ دونم  ِمن  ت  ع��َرَ املوانِعوقد  ال�َمخاِض  َعْرَ  عامٍر  بنو 

)وقد عرت( دفعت )من دونم بأكفهم( رفعتها بالسيوف )بنو عامر( ابن صعصعة 
)عر( دفع )املخاض( اإلبل احلوامل )املوانع( من الفحل واحلالب.

مالٍك  َن��رْصِ  وال  َسهٍم  يف  أنا  بطاِمِعفام  سعٍد  بن  عبِد  وموالهُم 

)فام أنا يف سهم وال نرص مالك( َحّياِن من غطفان )وموالهم( ابن عمهم )عبد بن 
سعد( ابن ذبيان )بطاِمِع(.

فَعتائًدا  َغ���ٍد  رَضْ ذا  َن��زل��وا  فاِدِعإذا  الضَّ َنِقيق  فيها  ُيغنِّيهُم 

)إذا َنزلوا ذا رضغد فعتائًدا( موضعان لغطفان )ُيغنِّيهم فيها نقيق( صياح )الضفادع( 
مجع ضفدعة لدابة هنرية:
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ـــِرج وَجــعــَفــر  ـــِزْب ُدِريوِضـــفـــِدع ك وذا  وِدرَهــــم  ــَدب  ــن وُج

َيثُمدونا  أبياتم  ل��دى  الكوانِعُق��ع��وًدا  األنوف  تلك  يف  اهلل  رمى 

تلك  )يف  لَّ  الذُّ اهلل(  )رمى  يطلبوهنا  )يثمدونا(  يفارقوهنا  ال  أبياتم(  لدى  )قعود 
األنوف الكوانع( الذليلة املتضاّمة.
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وقال:
ُمغَتِد  أو  رائ���ٌح  َم��ّي��َة  اِل  ِدأِم���َن  ُم���زوَّ وغ���َ�  زاٍد  ذا  َع��ج��الَن 

ِركابنا  أّن  غ���  ��ُل  ال��رحُّ َق��ِدأفِ���َد  وك���أْن  بِرحالنا  َت����ُزْل  مل��ا 

غًدا  رحلتنا  أن  ال��َب��وارُح  األَس��وُدزع��م  ال��ُغ��داُف  نا  َ خ�َّ وب��ذاك 

به أه���اًل  وال  ب��غ��ٍد  م��رح��ًب��ا  َغِدال  يف  األح��ّب��ة  تفريُق  ك��ان  إن 

َمْهَدًدا  ع  ُت��ودِّ ومل  الرحيُل  َموِعِديحان  منها  واإلمساُء  والصبُح 

بَسهمها  رَم��ت��ك  غانيٍة  إْث���ِر  ُتقِصِديف  مل  أن  غَ�  قلَبَك  فأصاَب 

ِج���ٌة ل��َك  ه��ُم  إذ  بذلك  ِدغنَِيت  منه��ا بعط��ِف رس��ال��ٍة وَت��ودُّ

حبُّها  ِم��ن  قلَبه  أص��اب��ت  ِدولقد  ُم��رْصَ بسهٍم  ِم��ْرن��اٍن  ظهِر  عن 

مربٍِّب  ش���اِدٍن  بُمقلِة  ِدن��ظ��َرت  ُمَقلَّ املقلَتني  أح���مِّ  أح���َوى 

نحَرها  ُيزيِّن  ِسْلك  يف  الُموَقِدوالنظُم  كالشهاِب  ُد  َتَوقَّ ذَه��ٌب 

َخْلُقها  ُأكِمَل  َ�اء  كالسِّ ِدَصفراء  امل��ت��أوِّ ُغ��َل��وائ��ه  يف  كالُغصن 

َطيُّه  لطيٌف  ُع��َك��ٍن  ذو  ُمقَعِدوالبطُن  ب��َث��دٍي  َتنُفجه  واإلْت���ُب 

ُمفاضٍة  غُ�  الَمْتنَين  ِدَمحطوطُة  املتجرِّ ��ُة  َب��ضَّ واِدف  ال����رَّ ���ا  َريَّ

ٍة كِلَّ َسْجَفي  بني  َت��راَءى  باألَْسُعِدقامت  ُطلوعها  يوَم  كالشمس 

َغ��ّواُص��ه��ا  َص��َدفِ��ّي��ٍة  ُدّرٍة  وَيْسُجِدأو  هُيِ��لَّ  َي��َره��ا  َمتى  هَبِ��ٌج 

مرفوعٍة  َم��رم��ٍر  ِم��ن  ُدْم��ي��ٍة  ُب��نِ��َي��ت ب��آُج��رٍّ ُي��ش��اُد وِق��رِم��ِدأو 

إسقاَطه  ُت��ِرْد  ومل  النَِّصيُف  ف��َت��ن��اوَل��ْت��ه واتَّ��َق��ْت��ن��ا ب��ال��َي��ِدَسقط 
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َبناَنه  ك��أّن  َرْخ���ٍص  ٍب  ُيعَقُدبُمخضَّ اللَّطافة  ِم��ن  يكاد  َع��نَ��ٌم 

َتقِضها  مل  بحاجٍة  إليك  ِدَنظَرت  الُعوَّ ُوج��وه  إىل  قيِم  السَّ نظَر 

أْي��َك��ٍة  َح��ام��ِة  بقادمَتي  باإلثِمِدَتجُلو  لِ��ث��اُت��ه  ُأِس���فَّ  َب����َرًدا 

سامئِه  ِغ��بِّ  َغ���داَة  ��ت َأع��ال��ي��ه وأس��ف��ُل��ه َن��ِدك��األُْق��ُح��وان  َج��فَّ

ب��ارٌد  فاها  ب��أّن  ال��ُه��م��اُم  ال��َم��وِرِدَزَع���َم  َش��ِه��يُّ  ُمقبَُّله  َع���ْذٌب 

أّن��ه  َأُذق�����ُه  ومل  اهل����امُم  اْزَدِدزع���م  قلَت  ُذْق��َت��ه  ما  إذا  َع��ْذٌب 

أن��ه  أذق�����ُه  ومل  اهل����امم  ِديزع���م  الصَّ الَعطُِش  ِريِقها  ا  بَِريَّ ُيشَفى 

فنََظْمنه  ِع��ْق��َده  ال��َع��ذاَرى  ِدَأَخ��َذ  ِم���ن ل��ؤل��ٍؤ ُم��ت��ت��ابِ��ع ُم��ت��رِّ

راهٍب  ألَشَمَط  َعَرضت  أّنا  ُمتعبِِّدلو  وَرٍة  َصُ اإلل���ه  ع��َب��َد 

حديثِها  وُحسِن  لبهجتها  َي��رُش��ِدَلَرنا  مل  وإن  ُرش���ًدا  وَل��َخ��ال��ه 

َك��الَم��ه  َيستطيُع  ل��و  ِدب��َت��ك��لُّ��ٍم  خَّ الصُّ اهِلضاِب  َأْرَوى  له  لَدَنْت 

َنْبُته  َأث��ي��ٍث  َرْج����ٍل  الُمسنَِدوب��ف��اح��ٍم  عاِم  الدِّ عىل  ماَل  كالَكْرم 

جاثاًم  َأخَثم  لمسَت  لَمسَت  اليِدفإذا  ِم���لَء  بمكانه  ُم��ت��ح��يِّ��ًزا 

ُمستهِدٍف  يف  طعنَت  طعنَت  ُمَقرَمِدوإذا  بالَعبِ�  الَمَجّسِة  رايِب 

ُمستحِصٍف  نزعَت عن  نزعَت  امُلحَصِدوإذا  شاء  بالرِّ ر  ال��َح��َزوَّ َن��ْزَع 

َأع��ض��اُؤه  ه  َت��ُش��دُّ َي��َع��ضُّ  األَْدَرِدوإذا  الرجال  ِمن  الكبِ�  َعضَّ 

لَمصَدٍر  َي��ُح��ور  منها  وارٌد  لَموِرِدال  َيُحور  َص��َدٌر  وال  عنها 
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ُمغَتِد  أو  رائ���ٌح  َم��ّي��َة  اِل  ِدأِم���َن  ُم���زوَّ وغ���َ�  زاٍد  ذا  َع��ج��الَن 

ا، خياطب نفسه )أو مغتد عجالن ذا زاد وغ� مزود(  )أمن آل مية رائح( سائٌر رواحاً
الزاد طعام السفر.

ِركابنا  أّن  غ���  ��ُل  ال��رحُّ َق��ِدأفِ���َد  وك���أْن  بِرحالنا  َت����ُزْل  مل��ا 

)أفد( دنا )الرحل( الرحيل )غ� أن ركابنا( إبلنا، واحدهتا راحلة )ملا َتُزل برحالنا( 
مجع َرحل للَمْسكن )وكأن قد( زالت.

غًدا  رحلتنا  أن  ال��َب��وارُح  األَس��وُدزع��م  ال��ُغ��داُف  نا  َ خ�َّ وب��ذاك 

)زعم البوارح( مجع بارح للطري الذي َأوالك شامَله:
َأْوالكــــا  أي  الــطــائــر  ــَح  ــنَ ــُس ذاكــاوس ــك ـــــَرَح ع ــه َب يــمــيــنَ

القناع:  يف  املرأة  اغتَدَفت  الغراب،  األسوُد(  الغداف  خ�نا  وبذاك  غًدا  رحلتنا  )أن 
أرخته.

به أه���اًل  وال  ب��غ��ٍد  م��رح��ًب��ا  َغِدال  يف  األح��ّب��ة  تفريُق  ك��ان  إن 

ا أهالاً  )ال مرحًبا( سعة، يقال ملن قدم من حمّل: أهالاً وسهالاً ومرحباًا أي: أتيت قوماً
ا سهالاً )بغد وال أهاًل به إن كان تفريق األحبة( املحبوبني )يف غد(. ا واسعاً وموضعاً

َمْهَدًدا  ع  ُت��ودِّ ومل  الرحيُل  َموِعِديحان  منها  واإلمساُء  والصبُح 

)حان( قرب )الرحيل ومل تودع مهدًدا( اسم ملّية )والصبح واإلمساء( ضد اإلصباح 
)منها موعدي( أي: موعودي منها آخر الدهر؛ ألنه يدور بني الصبح و اإلمساء.
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بَسهمها  رَم��ت��ك  غانيٍة  إْث���ِر  ُتقِصِديف  مل  أن  غَ�  قلَبَك  فأصاَب 

)رمتك  التي استغنت بزوجها عن غريه أو بجامهلا عن احليل  )يف إثر غانية( وهي: 
)فأصاب قلبك غ� أن مل ُتقصد( أي: تقتلك فتسرتيح، ويقال: رماه  بسهمها( منظرها 

فأصامه أو فقتله: إذا أصابه، وأنامه: إذا أخطأه.

ِج���ٌة ل��َك  ه��ُم  إذ  بذلك  ِدغنَِيت  منه��ا بعط��ِف رس��ال��ٍة وَت��ودُّ

)غنيت( كرضيت أقامت )بذلك إذ هم لك ج�ة( جماورون )منها( متعلق برسالة 
)ب�( مع )عطف رسالة وتودد( حَتبُّب.

حبُّها  ِم��ن  قلَبه  أص��اب��ت  ِدولقد  ُم��رْصَ بسهٍم  ِم��ْرن��اٍن  ظهِر  عن 

)ولقد أصابت قلبه من حبها عن ظهر( قوس )مرنان( مفعال من الرنني وهو صوهتا 
عند الرمي )بسهم مرصد( ُمنَفذ، رصد الرامي السهَم وأرصده: أنفذه.

مربٍِّب  ش���اِدٍن  بُمقلِة  ِدن��ظ��َرت  ُمَقلَّ املقلَتني  أح���مِّ  أح���َوى 

 )نظ�رت بمقل�ة( املقلة: كرة العني )ش�ادن( الشـادن: الـذي َدبَّ مع أمـه )مربب( 
حمبـوس يف البيـت )أح�وى( أمحر إىل السـواد )أح�م( أسـود )املقلتني مقلد( جمعـوٍل فيه 

قالدة.

نحَرها  ُيزيِّن  ِسْلك  يف  الُموَقِدوالنظُم  كالشهاِب  ُد  َتَوقَّ ذَه��ٌب 

صدرها  أعىل  نحرها(  )يزين  خيط  سلك(  )يف  املجموع  أي:  املنظوم،  )والنظم( 
)ذهب توقد كالشهاب املوقد(.

َخْلُقها  ُأكِمَل  َ�اء  كالسِّ ِدَصفراء  امل��ت��أوِّ ُغ��َل��وائ��ه  يف  كالُغصن 

ا  خلقاً خلقه  من  مصدر  )خلقها(  ُأتّم  )أكمل(  الصفراء  احلريرة  كالس�اء(  )صفراء 
)كالغصن( ما تشعب من ساق الشجرة )يف غلوائه( ارتفاعه )املتأود( املتثني لطوله ونعومته.
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َطيُّه  لطيٌف  ُع��َك��ٍن  ذو  ُمقَعِدوالبطُن  ب��َث��دٍي  َتنُفجه  واإلْت���ُب 

طيه  )لطيف  البطن  حلم  من  ِسَمناًا  وَتثنَّى  انطوى  ملا  ُعْكنة  مجع  عكن(  ذو  )والبطن 
واإلتب( ثوب )تنفجه( ترفعه )بثدي مقعد( ناهد مرتفع.

ُمفاضٍة  غُ�  الَمْتنَين  ِدَمحطوطُة  املتجرِّ ��ُة  َب��ضَّ واِدف  ال����رَّ ���ا  َريَّ

)مطوطة( ملساء )املتنني( أي: خطي ظهرها )غ� مفاضة( عظيمة البطن واسعته 
)َرّيا( ممتلئة )الروادف( طرائق الشحم، مجع رادفة )َبّضة( ناعمة اجللد )املتجرد( بكرس 

، ويروى بفتح الراء. الراء صفةاً

ٍة كِلَّ َسْجَفي  بني  َت��راَءى  باألَْسُعِدقامت  ُطلوعها  يوَم  كالشمس 

)قامت تراءى( تتظاهر وتعرض لنا نفسها )بني سجفي( تثنية سجف للسرت الرقيق 
مجع  )باألسعد(  ظهورها  طلوعها(  يوم  )كالشمس  الوسط  مشقوق  رقيق  ثوب  )كلة( 

َسعد، للمطالع املعروفة.

َغ��ّواُص��ه��ا  َص��َدفِ��ّي��ٍة  ُدّرٍة  وَيْسُجِدأو  هُيِ��لَّ  َي��َره��ا  َمتى  هَبِ��ٌج 

َدف وهو غشاء الدر، واحدته هباء  )أو درة( لؤلؤة عظيمة )صدفية( منسوبة إىل الصَّ
يرفْع صوته  يرها هيل(  )متى  )هبج( كفِرٍح وزناًا ومعناًى  البحر  النازل هلا يف  )غواصها( 

باحلمد هلل والثناء )ويسجْد( له.

مرفوعٍة  َم��رم��ٍر  ِم��ن  ُدْم��ي��ٍة  ُب��نِ��َي��ت ب��آُج��رٍّ ُي��ش��اُد وِق��رِم��ِدأو 

)أو دمية( واحدة الدمى، وهي: التصاوير )من مرمر( رخام أبيض )مرفوعة بنيت 
ق ليبنى به: : اللَّبِن، أو املصنوع من الطني املحرَّ بآجر( الُجرُّ

آَجــــُر  ــل  ــي ق ــل  ــي ــامع إس ـــري واملــســتــأِجــُرألم  والِجــــر األَج
نــادُر  وزٌن  ــــرُّ  الُج ــــُر  انتساِبوالُج ذو  للُعْجم  ٌب  ــرَّ ــع ُم
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)يشاد( ُيبنى وُيرَفع )وقرمد( بالكرس: ما ُيطىل به كالزعفران. 

إسقاَطه  ُت��ِرْد  ومل  النَِّصيُف  ف��َت��ن��اوَل��ْت��ه واتَّ��َق��ْت��ن��ا ب��ال��َي��ِدَسقط 

منا  امتنعت  )واتقتنا(  أخذته  فتناولته(  إسقاطه  ترد  )ومل  اخلامر  النصيف(  )سقط 
)باليد(.

َبناَنه  ك��أّن  َرْخ���ٍص  ٍب  ُيعَقُدبُمخضَّ اللَّطافة  ِم��ن  يكاد  َع��نَ��ٌم 

)ب�(ـِمعصم )م�خضب( ملون بالـِخضاب )رخص( َلنيِّ )كأن بنانه( أصابعه )عنم( 
شجر حجازي له ثمر أمحر ُيشبَّه به البناُن املخضب )يكاد من اللطافة يعقد(.

َتقِضها  مل  بحاجٍة  إليك  ِدَنظَرت  الُعوَّ ُوج��وه  إىل  قيِم  السَّ نظَر 

)نظرت إليك( رأتك )بحاجة مل تقضها( تنَلها، أي: مل تقدر عىل الكالم هبا خوف 
أهلها، كام قال:

أهِلها  ِخيفَة  العني  بَطْرف  تتكلِمأشارت  ومل  ــــزوٍن  حم إشـــــارَة 
)نظر السقيم( املريض )إىل وجوه العود( الزائرين، مجع عائد، وهو الزائر يف املرض، كام 

أن السقيم يضُعف عن رد اخلطاب لزائريه.

أْي��َك��ٍة  َح��ام��ِة  بقادمَتي  باإلثِمِدَتجُلو  لِ��ث��اُت��ه  ُأِس���فَّ  َب����َرًدا 

)جتلو( تصُقل )بقادمتي حامة( ريشتني يف مقدم اجلناح )أيكة( واحدة األيك، وهو 
الشجر الُملتّف )برًدا( الربد: حب املاء، شبَّه به الثغر )أسّف( ُذرَّ )لثاته( مجع لَِثة، وهي 

وهنا به. َمنبت األسنان )باإلثمد( حجر الكحل، من عادهتم أهنم يذرُّ

سامئِه  ِغ��بِّ  َغ���داَة  ��ت َأع��ال��ي��ه وأس��ف��ُل��ه َن��ِدك��األُْق��ُح��وان  َج��فَّ

)كاألقح�وان( ثمـر أبيض، وأشـد ما يكون بياضـه ِغبَّ املطر )غ�داة( بكرة )غّب( 
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، فحرس ما عليه  ، ُمطِر ليالاً عقب )س�امئه( مطره )جفت( يبست )أعاليه وأسفله ند( مبتلٌّ
من الغبار، فصَفا لونه فيبس أعاله.

ب��ارٌد  فاها  ب��أّن  ال��ُه��م��اُم  ال��َم��وِرِدَزَع���َم  َش��ِه��يُّ  ُمقبَُّله  َع���ْذٌب 

بارد عذب مقبله شهي(  فاها  )بأن  النعامن  يعني  اهِلّمة،  العظيم  امللك  )زعم اهلامم( 
كلذيٍذ وزناًا ومعناًى )املورد( البلوغ واملجيء.

أّن��ه  َأُذق�����ُه  ومل  اهل����امُم  اْزَدِدزع���م  قلَت  ُذْق��َت��ه  ما  إذا  َع��ْذٌب 

أن��ه  أذق�����ُه  ومل  اهل����امم  ِديزع���م  الصَّ الَعطُِش  ِريِقها  ا  بَِريَّ ُيشَفى 

العطش والصدي بمعنى، أو الثاين أشّد.

فنََظْمنه  ِع��ْق��َده  ال��َع��ذاَرى  ِدَأَخ��َذ  ِم���ن ل��ؤل��ٍؤ ُم��ت��ت��ابِ��ع ُم��ت��رِّ

ُدّر،  لؤلؤ(  )من  مجعنه  )فنظمنه(  قالدته  )عقده(  اجلواري  أبكار  العذارى(  )أخذ 
واحدته هباٍء )متتابع مترد( ِمن رَسَد احلديَث: تاَبَعه.

راهٍب  ألَشَمَط  َعَرضت  أّنا  ُمتعبِِّدلو  وَرٍة  َصُ اإلل���ه  ع��َب��َد 

)لو أنا عرضت( ظهرت )ألشمط( الذي خالط سواد شعر رأِسه بياٌض )راهب( 
 : عابد )عبد اإلله( أطاع ذليالاً

عــَبــَدا  معنَى  أطـــاع  ــْع  م َعبَِداوذلَّ  معنَى  َغــِضــَب  مــْع  َأنِـــَف 
َعُبَدا  ِمــن  اسَتِفد  َيعُبد  ــار  الكتاِبوص يف  الــطــاغــوِت  ــد  ــُب وَع

)صورة( مالزم لصومعته ال يريد غريها )متعبد( متنسك.

حديثِها  وُحسِن  لبهجتها  َي��رُش��ِدَلَرنا  مل  وإن  ُرش���ًدا  وَل��َخ��ال��ه 
)لرنا( أدام النظر )لبهجتها وحسن حديثها وخلاله( ظنه )رشًدا( فعل خرٍي )وإن مل 

يرشد(.
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َك��الَم��ه  َيستطيُع  ل��و  ِدب��َت��ك��لُّ��ٍم  خَّ الصُّ اهِلضاِب  َأْرَوى  له  لَدَنْت 

أنثى  ُأرِوّية وهي  )له أروى( مجع  )كالمه لدنت( قُربت  )بتكلم لو يستطيع( يطيق 
)الصخد(  )اهلضاب( مجع َهضبة للجبل الصغري أو املنبسط عىل وجه األرض  الوعول 

امللس، مجع َصيُخود.

َنْبُته  َأث��ي��ٍث  َرْج����ٍل  الُمسنَِدوب��ف��اح��ٍم  عاِم  الدِّ عىل  ماَل  كالَكْرم 
)وب�(ـشعر رأس )فاحم( شديد السواد )رجل( متوسط بني السبوطة واجلعودة )أثيث( 
ككثري وزناًا ومعناًى )نبته كالكرم( رضب من املثمرات، اسم جنس َكْرمة )مال عىل الدعام( 

ى )املسند( الذي ُأسنَِد بعضه إىل بعض. اسم جنس دعامة: ما يدعم به اليشء وُيقوَّ

جاثاًم  َأخَثم  لمسَت  لَمسَت  اليِدفإذا  ِم���لَء  بمكانه  ُم��ت��ح��يِّ��ًزا 

ا موضعه  )فإذا ملست ملست أخثم( األخثم: العريض املرتفع الغليظ )جاثاًم( متسعاً
ا )بمكانه( قدر )ملء اليد( ما يملؤها. )متحيًزا( مرتفعاً

ُمستهِدٍف  يف  طعنَت  طعنَت  ُمَقرَمِدوإذا  بالَعبِ�  الَمَجّسِة  رايِب 
اجلس  مكان  )املجّسة(  مرتفع  )رايب(  مرتفع  مستهدف(  يف  طعنت  طعنت  )وإذا 

)بالعب�( الزعفران )مقرمد( مطيّل.

ُمستحِصٍف  نزعَت عن  نزعَت  امُلحَصِدوإذا  شاء  بالرِّ ر  ال��َح��َزوَّ َن��ْزَع 
)وإذا نزعت( جذبت بقوة )نزعت عن مستحصف( ضّيق قليل البلل )نزع احلزور( 

القوّي )بالرشاء( احلبل )املحصد( حمكم الفتل.

َأع��ض��اُؤه  ه  َت��ُش��دُّ َي��َع��ضُّ  األَْدَرِدوإذا  الرجال  ِمن  الكبِ�  َعضَّ 
)األدرد( الذي سقط مقدم أسنانه.

لَمصَدٍر  َي��ُح��ور  منها  وارٌد  لَموِرِدال  َيُحور  َص��َدٌر  وال  عنها 
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وقال:
َلِقيُته  ي��وَم  للنعامن  قلُت  ص��اِدِرلقد  ب��ُب��ْرق��ِة  ُح��نٍّ  َبني  ُي��ري��د 

لِقاءهم  ف��إّن  ُح��نٍّ  َبني  بصابِِرجَت��نَّ��ْب  إال  َت��ْل��َق  مل  وإن  َك��ري��ٌه 

إّنم  ُع��ْذرَة  أوالُد  اللُّهى  بالَحناِجِرِعظاُم  َيسَتْلُهونا  َلهاِميُم 

هم  ِمن عدوِّ الُقَرى  َمنُعوا واِدي  الُمكاثِِرهُم  للَعُدوِّ  ُم��بِ��ٍ�  بَجمٍع 

َتسَتِقي  بالَقاِع  املاَء  ال��واردات  الَحناِجِرِمن  استقاِء  قبَل  بأعجاِزها 

كأّنه  بلِيٍف  َأْل����َوْت  َتواِجِرُب��َزاِخ��ّي��ٍة  عنها  ط��اَر  ِق��الٍص  ِعفاُء 

ها  ِقْرُ ليس  َمكنوزٍة  النََّوى  بطائِرِصغاِر  عنها  التَّمر  ِق��ْرُ  ط��اَر  إذا 

فَأصبَحْت  َبلِيًّا  عنها  َط��َردوا  غائِرهُم  ِت��ام��َة  ِم��ن  بِ����واٍد  َب��لِ��يٌّ 

كلِّها  ُقضاعَة  من  َمنُعوها  التَّغاُوِروُه��م  عند  الَحمراِء  ُمَرَ  وِمن 

َعنْوًة  بالَحْجِر  الطائيَّ  َقتُلوا  جابِِروُهْم  أّم  واستنَكُحوا  جابٍِر  أبا 

                   
َلِقيُته  ي��وَم  للنعامن  قلُت  ص��اِدِرلقد  ب��ُب��ْرق��ِة  ُح��نٍّ  َبني  ُي��ري��د 

ُحّن(  بني  يريد  لقيته  )يوم  عذرة  بني  غزو  أراد  ملا  احلارث  بن  للنعامن(  قلت  )لقد 
بضم احلاء، أو ِجّن بكرس اجليم )ب�قة صادر( الرُبقة: موضع جيمع رمالاً وحجارة وطيناًا، 

وبرقة صادر موضع.

لِقاءهم  ف��إّن  ُح��نٍّ  َبني  بصابِِرجَت��نَّ��ْب  إال  َت��ْل��َق  مل  وإن  َك��ري��ٌه 

)إال  تلق�(ـهم  مل  )وإن  مكروه  كريه(  لقاءهم  فإن  حن  )بني  عن  أبعد   )جتنب( 
ب�(ـرجل أو جيش )صابر( عىل شدة القتال.
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إّنم  ُع��ْذرَة  أوالُد  اللُّهى  بالَحناِجِرِعظاُم  َيسَتْلُهونا  َلهاِميُم 

)عظام اللهى( مجع هُلوة للعطية ويف األصل: احلفنة تعل يف فم الرحى )أوالُد عذرة( 
ألهنم من بني عذرة )إنم هلاميم( مجع ُلهموم للعظيم اخللق الواسع الصدر، وأصله الناقة 
الغزيرة اللبن )يستلهونا( أي: اللُّْهوَة، يبتلعوهنا كام تبتلع الرحى اللهوة )باحلناجر( مجع 

ُحنُجرة، احلناجر واجلراجر: احللوق:

ــبِّ اهل بــعــد  جــرجــر  إذا  ـــو  كــالــُحــبِّوْه حــنــجــرة  يف  جــرجــر 

هم  ِمن عدوِّ الُقَرى  َمنُعوا واِدي  الُمكاثِِرهُم  للَعُدوِّ  ُم��بِ��ٍ�  بَجمٍع 
)هم منعوا وادي القرى( موضع قريب من املدينة عىل طريق حاج الشام )ِمن عدوهم 

بجمع مب�( ُمهلك )للعدو املكاثر( املغالب.

َتسَتِقي  بالَقاِع  املاَء  ال��واردات  الَحناِجِرِمن  استقاِء  قبَل  بأعجاِزها 
من  انخفض  ما  بالقاع(  )املاء  يف  املغروسات  )الواردات(  النخيل  )من(  ومنعوه 

األرض )تستقي( ترشب )بأعجازها( أصوهلا )قبَل استقاِء الَحناِجِر(.

كأّنه  بلِيٍف  َأْل����َوْت  َتواِجِرُب��َزاِخ��ّي��ٍة  عنها  ط��اَر  ِق��الٍص  ِعفاُء 

بليف(  )ألوت  موضٍع  بزاخة،  إىل  نسَبها  أو  محلها،  لكثرة  تقاعس  فيها  )بزاخية( 
عر احلويّل )قالص( وهي  رفعته، والليف: َسَعف النخل )كأنه عفاء( ما تساقط من الشَّ

النوق الَفتّية )طار عنها تواجِر( ِحسان.

ها  ِقْرُ ليس  َمكنوزٍة  النََّوى  بطائِرِصغاِر  عنها  التَّمر  ِق��ْرُ  ط��اَر  إذا 

)مكنوزة( مكتنزة اللحم.

فَأصبَحْت  َبلِيًّا  عنها  َط��َردوا  غائِرهُم  ِت��ام��َة  ِم��ن  بِ����واٍد  َب��لِ��يٌّ 

)هم طردوا( نفوا وأبعدوا )عنها بليًّا( حّي من قضاعة )فأصبحت بيّل بواد( مسيل 
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الريح  : اشتّد مع ركود  – كفرح - احلرُّ هَتِم  )من تامة( بالكرس، مشتقة ِمن  واسع بنيِّ 
لشدة حرها )غائر( كائن يف مطمئن من األرض.

كلِّها  ُقضاعَة  من  َمنُعوها  التَّغاُوِروُه��م  عند  الَحمراِء  ُمَرَ  وِمن 

بمعنى  التغاور(  )عند  قبيلتان  مراحلمراء(  ومن  كلها  قضاعة  من  منعوها  )وهم 
فعة لقصد االستئصال برسعة. اإلغارة، وهي الدَّ

َعنْوًة  بالَحْجِر  الطائيَّ  َقتُلوا  جابِِروُهْم  أّم  واستنَكُحوا  جابٍِر  أبا 

الياممة  مدينة  بالفتح:  )باحلجر(  ٍء  طيِّ إىل  املنسوب  )الطائي(  الرجل  قتلوا(  )وهم 
ا وغلبة )أبا جابِر واستنَكُحوا أّم جابِر(. )عنوة( قهراً
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وقال:
تركُتهُم  ِج���اًن��ا  اهللُ  ُيبِعُد  الظَُّلِمال  ليلَة  َتجُلو  املصابيح  ِمثَل 

َجلَّله  األْف��ُق  ما  إذا  ُم��ون  َي��ْ�َ ك��األَدِمال  اإلم��اِل  من  تاء  الشِّ َب��ْرُد 

هلم  امللوِك  وأب��ن��اُء  الُملوُك  والنَِّعِمُه��ُم  ْواِء  الأَّ يف  الناِس  عىل  َفضٌل 

رٌة  ُمطهَّ وأج��س��اٌد  ع��اٍد  واإلثِ��ِمَأح���الُم  واآلف���اِت  الَمَعّقِة  ِم��ن 

                   
تركُتهُم  ِج���اًن��ا  اهللُ  ُيبِعُد  الظَُّلِمال  ليلَة  َتجُلو  املصابيح  ِمثَل 

ج،  ُ )ال يبعد اهلل ج�اًنا( مجع جار، وهو النازل حولك )تركتهم مثل املصابيح( الرسُّ
مجع مصباح )جتلو( تكشف )ليلة الظلم( مجع ظلمة.

َجلَّله  األْف��ُق  ما  إذا  ُم��ون  َي��ْ�َ ك��األَدِمال  اإلم��اِل  من  تاء  الشِّ َب��ْرُد 
)ال ي�مون( ليسوا بأبرام، مجع َبَرم، وهو الذي ال َيدُخل امليرَس لبخله )إذا ما األفق( ناحية 

السامء، وفيه األُُفق )جّلله( ألبسه )برد الشتاء من اإلمال( اجلدب )كاألدم( اجللد األمحر.

هلم  امللوِك  وأب��ن��اُء  الُملوُك  والنَِّعِمُه��ُم  ْواِء  الأَّ يف  الناِس  عىل  َفضٌل 
الَمْحل  شدة  الأواء(  يف  الناس  )عىل  زيادة  فضل(  هلم  امللوِك  وأبناُء  الُملوُك  )ُهُم 

)والنعم( مجع نِعمة.

رٌة  ُمطهَّ وأج��س��اٌد  ع��اٍد  واإلثِ��ِمَأح���الُم  واآلف���اِت  الَمَعّقِة  ِم��ن 
العقوق  املعقة(  من  رٌة  ُمطهَّ )وأجساٌد  عقوهلم  أي:  كأحالمهم،  أي:  عاٍد(  )أحالم 

ا. كت الثاء إتباعاً )واآلفات( العيوب )واإلثِم( ُحرِّ
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وقال:
فإنني  يزيُد  يا  ِمحاَشك  ع  وَتِميماَجمِّ لكم  َيربوًعا  َأع���َددُت 

َتني  َع�َّ الذي  بالنََّسِب  َذِمياموَلِحقُت  يزيد  يا  أصلك  وَت��رك��َت 

وإن��ام  ال��كِ��راِم  نسَب  َت��ن��ي  َكريامَع���َّ ُي��َع��دَّ  أن  امُل��َف��اِخ��ر  َف��خ��ُر 

كلُّها  َضّبَة  ُبطوُن  ع��يلَّ  مظلوماَح��ِدَب��ت  وإْن  فيهم  ظال�اًم  إْن 

أصبَحْت  ثة  هُبْ بن  َعوف  بنو  َعقياملوال  أبيك  َبني  ُأمُّ  بالنَّْعف 

                   
فإنني  يزيُد  يا  ِمحاَشك  ع  وَتِميماَجمِّ لكم  َيربوًعا  َأع���َددُت 

ع ماشك( المحاش: قبائل شتى تتحالف عىل النار )يا يزيد( كان يزيد مع ابنة  )َجمِّ
النابغة وطلقها، فقيل له: مل طلقتها؟ فقال: ألن النابغة من عذرة، وقال يف ذلك:

ماجٌد  قيٍس  ُصلب  من  امرؤ  مستنكُرإين  وال  نسباًا  ٍع  مـــدَّ ال 

)لكم  مرة  بن  ابن غيظ  )يربوًعا(  هيَّأُت  )فإنني أعددت(  الخ   »... فرد عليه »مجِّع 
وتياًم( ابن ضبة بن عذرة.

َتني  َع�َّ الذي  بالنََّسِب  َذِمياموَلِحقُت  يزيد  يا  أصلك  وَت��رك��َت 

)وَلِحقُت بالنسب( القرابة )الذي ع�تني( به عبتني )وَتركَت أصلك يا يزيد ذميام( 
ا. حقرياً

وإن��ام  ال��كِ��راِم  نسَب  َت��ن��ي  َكريامَع���َّ ُي��َع��دَّ  أن  امُل��َف��اِخ��ر  َف��خ��ُر 

)الكرام( مجع كريم.
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كلُّها  َضّبَة  ُبطوُن  ع��يلَّ  مظلوماَح��ِدَب��ت  وإْن  فيهم  ظال�اًم  إْن 

)حدبت عيّل( عطفت ورقَّت )بطون( مجع َبطن، وهو دون القبيلة )ضّبة( قبيلة من 
مرض )كلُّها إن( كنت )ظالًما فيهم وإن( كنت )مظلوًما(.

أصبَحْت  ثة  هُبْ بن  َعوف  بنو  َعقياملوال  أبيك  َبني  ُأمُّ  بالنَّْعف 

ثة أصبَحْت بالنعف( أسفل اجلبل، أو ما انحدر من ُحزونته )أمُّ  )لوال بنو َعوف بن هُبْ
َبني أبيك عقيام( غري قابلة الوالدة، أي: ملاتوا أبناؤها، فكأهنا مل تلد قط. 
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وقال يبكي على عبس حني فارقوا ذبيان:
هلم  أًخ��ا  ال  أْن  ُذبياَن  َبني  فأظَلامَأبلِغ  ماخ  الدِّ َحلُّوا  إذا  بَعبٍس 

لوُنه  الَجوِن  األَعَبل  كَلوِن  وِحذَيامبَجمٍع  زه��ً�ا  َنواحيه  يف  َت��رى 

لِقائه عند  امل��وَت  َي���ِرُدون  أكَرماُه��ُم  ُبّد  ال  املوت  ِورُد  كان  إذا 

                   
هلم  أًخ��ا  ال  أْن  ُذبياَن  َبني  فأظَلامَأبلِغ  ماخ  الدِّ َحلُّوا  إذا  بَعبٍس 

)َأبلِغ َبني ُذبياَن أن ال أًخا هلم بعبس( أخي ذبيان )إذا حلوا( نزلوا )الدماخ( ككتاب: 
جبال عظام بنجد، واحدها َدْمخ )فأظلام( موضع.

لوُنه  الَجوِن  األَعَبل  كَلوِن  وِحذَيامبَجمٍع  زه��ً�ا  َنواحيه  يف  َت��رى 

)ب�(ـقوم )مجع( جمتمعني )كلون األعبل( اجلبل األبيض )اجلون( األبيض واألسود 
ابني َجذيمة  نواحيه زهً�ا وحذيام(  )لونه ترى يف  لبياضها  ضد، ويقال للشمس جونة 

سيد عبس.

لِقائه عند  امل��وَت  َي���ِرُدون  أكَرماُه��ُم  ُبّد  ال  املوت  ِورُد  كان  إذا 

)ُهُم َيِرُدون املوَت عند لِقائه إذا كان ِورُد املوت ال بد( انفصال )أكرما( أرَشف.
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وقال:
َل��ُت��خ��ِ�ينِّ  عليك  ُأق��ِس��م  أم��م��وٌل ع��ىل ال��نَّ��ْع��ش اهُل���امُمأمل 

ُدخ����وٍل  ع��ىل  ُأالُم  ال  ِع��ص��اُمف���إين  ي��ا  وراءك  م��ا  ول��ك��ْن 

هَيلِْك  ق��اب��وَس  أب��و  هَي��لِ��ْك  احل��راُمف��إْن  والشهُر  ال��ن��اس  َرب��ي��ُع 

َعيٍش  ب��ِذن��اِب  بعده  َسناُموُنْمِسك  ل��ه  ليس  ال��ظَّ��ْه��ِر  َأَج���بِّ 

                   
َل��ُت��خ��ِ�ينِّ  عليك  ُأق��ِس��م  أم��م��وٌل ع��ىل ال��نَّ��ْع��ش اهُل���امُمأمل 

)أقسم( أحلف.

ُدخ����وٍل  ع��ىل  ُأالُم  ال  ِع��ص��اُمف���إين  ي��ا  وراءك  م��ا  ول��ك��ْن 
)دخول( عليه؛ ألنه شديد  ترك  )عىل(  ُأنبَّه عىل موضع الرضر مني  )فإين ال أالم( 
الغضب عليه )ولكن( أخربين )ما وراءك( خلفك )يا عصام( رجل هو حاجب النعامن.

هَيلِْك  ق��اب��وَس  أب��و  هَي��لِ��ْك  احل��راُمف��إْن  والشهُر  ال��ن��اس  َرب��ي��ُع 
هيلك  أي:  )الناس(  مطر  ربيع(  هَيلِْك  قابوَس  )أبو  ويعلم  كيرضب  هيلك(  )فإْن 

هبالكه، جعله بمنزلته يف الِخصب )والشهر احلرام( أي: هو مثله يف العافية:
ُم  ـــرَّ حُم ــة  ــّج ِح ذو  ــدة  ــع َق ــُرُمذو  ــْرِد ُشــهــوٌر ُح ــَف ـــُب ال ورَج

َعيٍش  ب��ِذن��اِب  بعده  َسناُموُنْمِسك  ل��ه  ليس  ال��ظَّ��ْه��ِر  َأَج���بِّ 
حياة  )عيش(  للعقب  ذنب  مجع  )بذناب(  النعامن  أي:  )بعده(  نأخذ   )ونمسك( 
وأكل ورشب )أجّب( مقطوع، واألنثى َجّباء )الظهر ليس له سنام( ذروة، أي: قليل اخلري.
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وقال ميدح النعمان بن احلارث األصغر:
وَنبتهْج َنفَرْح  النعامُن  َيرِجِع  وَربيُعهافإن  َمْلكها  ا  َم��َع��دًّ وي��أِت 

وُس��ؤَدٌد  ُملك  ان  غسَّ إىل  نستطيُعهاويرجْع  أننا  لو  الُمنى  وتلك 

َمطِّيٌة  َت��ْع��َر  النعامُن  هيلِك  ُقطوُعهاوإن  الِفناء  َجنب  إىل  وُتْلَق 

َنْحطًة  الليل  آِخَر  َحصاٌن  ُضلوُعهاوَتنِحْط  تكاد  أو  منها  َتَقضَقُض 

هالًكا  كان  أن  الناِس  خِ�  إثِر  وإن كان يف َجنْب الِفراش َضجيُعهاعىل 

                   
وَنبتهْج َنفَرْح  النعامُن  َيرِجِع  وَربيُعهافإن  َمْلكها  ا  َم��َع��دًّ وي��أِت 

ا( ابن عدنان  )فإن َيرِجِع النعامُن نفرح( نمدح، أو َنْرَض )ونبتهج( نرس )ويأِت معدًّ
)ملكها وربيعها( ِخصبها وإصالح حاهلا.

وُس��ؤَدٌد  ُملك  ان  غسَّ إىل  نستطيُعهاويرجْع  أننا  لو  الُمنى  وتلك 

)ويرجع إىل غسان( قبيلة املمدوح )ملك وسؤدد( رشف )وتلك( أي: رجعة النعامن 
)املنى( مجع منية: ما يتمناه الشخص )لو أننا نستطيعها( نقدر عليها.

َمطِّيٌة  َت��ْع��َر  النعامُن  هيلِك  ُقطوُعهاوإن  الِفناء  َجنب  إىل  وُتْلَق 

)وإن هيلِك النعامُن تعر مطية( ُينَزع عنها الرسج )وُتلق إىل َجنب الفناء( ناحية الدار 
خاص هبا )قطوعها( مجع ِقطع، وهي أدوات الرحل من طِنِفسة ونحوها.

َنْحطًة  الليل  آِخَر  َحصاٌن  ُضلوُعهاوَتنِحْط  تكاد  أو  منها  َتَقضَقُض 

)وتنحط( َتزفِر َنَفَسها )حصان( عفيفة )آخر الليل َنْحطًة تقضقض( تتكرس )منها أو 
تكاد ُضلوُعها(.
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هالًكا  كان  أن  الناِس  خِ�  إثِر  وإن كان يف َجنْب الِفراش َضجيُعهاعىل 

)ضجيعها( زوجها.
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وقال:
َي��ُك ع��ام��ٌر ق��د ق��ال جهاًل  ��ب��اُبف��إْن  ف���إّن َم��ظ��نّ��ة اجل��ه��ل ال��شَّ

ب���راٍء  ك���أيب  أو  ك��أب��ي��ك  ��واُبف��ُك��ن  وال��صَّ الُحُكومة  ُتوافِْقك 

طاِمياٌت  بِحلمك  َت��ذه��ْب  م��ن اخل��ي��الء ل��ي��س هل���ّن ب��اُبوال 

َتناَهى  أو  َتحُلم  س��وف  الُغراُبفإنك  ش��اب  أو  ِشبَت  ما  إذا 

ِحْسَمى  يوَم  الَفوارُس  َتكِن  أصاُبوافإْن  ما  لقائك  ِم��ن  أص��اب��وا 

َبعيٍد  َن��َس��ب  م��ن  ك��ان  إن  ِغضاُبف��ام  وُه��ْم  أدَرُك���وك  ولكْن 

ِميٍل  غ��ُ�  َم��نُ��وَل��ة  م��ن  الُعقاُبَف���وارُس  مَجِعهم  ف��وق  وُم����ّرَة 

                   
َي��ُك ع��ام��ٌر ق��د ق��ال جهاًل  ��ب��اُبف��إْن  ف���إّن َم��ظ��نّ��ة اجل��ه��ل ال��شَّ

اجلهل  )فإن مظنة  واحِللم  الِعلم  قال جهاًل( ضد  )قد  الطفيل  ابن  )فإن يك عامر( 
الشباب( حداثة السن.

ب���راٍء  ك���أيب  أو  ك��أب��ي��ك  ��واُبف��ُك��ن  وال��صَّ الُحُكومة  ُتوافِْقك 
احِلكمة  احلكومة(  )توافقك  عامر  عمك  براء(  كأيب  )أو  الطفيل  كأبيك(  )فكن 

)والصواب( ضد اخلطأ.

طاِمياٌت  بِحلمك  َت��ذه��ْب  م��ن اخل��ي��الء ل��ي��س هل���ّن ب��اُبوال 
)وال تذهب بحلمك( عقلك )طاميات( مرتفعات )من اخليالء( التكرب )ليس هلن 

باب( انتهاء.
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َتناَهى  أو  َتحُلم  س��وف  الُغراُبفإنك  ش��اب  أو  ِشبَت  ما  إذا 
)إذا ما شبت( ابيضَّ  )حتلم أو تناهى( تنتهي وتكف  )فإنك سوف( حرف تنفيس 

رأُسك )أو شاب الغراب( علقه عىل شيب الغراب، وذلك يقتيض عدمه.

ِحْسَمى  يوَم  الَفوارُس  َتكِن  أصاُبوافإْن  ما  لقائك  ِم��ن  أص��اب��وا 
)حسمى( أرض بالبادية هبا جبال شواهق ال يفارقها القتام.

َبعيٍد  َن��َس��ب  م��ن  ك��ان  إن  ِغضاُبف��ام  وُه��ْم  أدَرُك���وك  ولكْن 
)أدركوك( َلِحُقوك.

ِميٍل  غ��ُ�  َم��نُ��وَل��ة  م��ن  الُعقاُبَف���وارُس  مَجِعهم  ف��وق  وُم����ّرَة 
)فوارس من منولة( امرأة من تغلب )غ� ميل( مجع َأْمَيل للذي ال يثبت عىل الرسج 

)ومرة( ابن عوف من ذبيان )فوق مجعهم العقاب( الراية.
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ِعق الكالبي: وقال يهجو يزيد بن عمرو بن الصَّ
يزيٍد  عىل  َخِشيُت  ما  أت��اينَلَعمرك  م��ا  امل��ض��لِّ��ل  الفخر  م��ن 

عليه  م��ع��ص��وًب��ا  ال��ت��اج  أب���اِنك���أّن  ب���ذي  ُأص���ب���َن  ألذواٍد 

بُمحَكامٍت  ُت��اَض  أن  لِساينفحسُبك  ع��ىل  ِويُّ  ال����رَّ هب��ا  َي��ُم��رُّ 

وق��اذُع��وين ُشتِمُت  م��ا  َشجاينفقبَلك  وال  ال��ك��الُم  َن����ُزَر  ف��ام 

عني  ال��ثِّ��نْ��ي��اُن  الشاعر  اهِلجاِنَي��ُص��ّد  َق��ْرِم  عن  الَبكر  ُص��دوَد 

الظِّعاِنَأَث���رَت ال��َغ��يَّ ُث��م َن��َزع��َت عنه  ع��ن  األَزبُّ  ح��اد  ك��ام 

ُقَبيٍس  أب��و  عليك  َي��ق��ِدْر  َه���واِنف��إْن  يف  املعيشُة  ب��ك  َت��َم��طَّ 

وخانت  غ��َدَرت  لِحيٌة  آِنوخُتَضُب  اجل���وف  نجيع  ِم��ن  ب��أح��َر 

َتُخنه  مل  ل��و  َأم��ي��نَ��ه  ل��ل��َي��امينوك��ن��َت  أم���ان���َة  ال  ول���ك���ْن 

                   
يزيٍد  عىل  َخِشيُت  ما  أت��اينَلَعمرك  م��ا  امل��ض��لِّ��ل  الفخر  م��ن 

)لعمرك ما خشيت( خفت )عىل يزيد من الفخر( التمدح بخصال النفس )املضلل( 
الذي يضلل صاحبه )ما أتاين(.

عليه  م��ع��ص��وًب��ا  ال��ت��اج  أب���اِنك���أّن  ب���ذي  ُأص���ب���َن  ألذواٍد 

ا )عليه ألذواد( مجع َذود ، ما بني الثالث إىل  )كأن التاج( اإلكليل )معصوًبا( مشدوداً
العرش من اإلبل )أصبن بذي أبان( موضع أصاب فيه يزيد عصافريه.

بُمحَكامٍت  ُت��اَض  أن  لِساينفحسُبك  ع��ىل  ِويُّ  ال����رَّ هب��ا  َي��ُم��رُّ 

اجلرب  بعد  الكرس  واملهيض:  وتذلل،  حتزن  ت��اض(  )أن  كفاك   )فحسبك( 
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)ب�(ـقصائد )مكامت( متقنات )يمر( جيري ويسهل )هبا الروي( حرف القافية التي ُتبنَى 
عليه وُتنسب إليه )عىل لِساين(.

وق��اذُع��وين ُشتِمُت  م��ا  َشجاينفقبَلك  وال  ال��ك��الُم  َن����ُزَر  ف��ام 

)فقبلك ما( زائدة أو مصدرية )شتمت( ذكرت بقبيح )وقاذعوين( أسمعوين ما أكره 
وأسمعتهم إياه )فام نزر( َقلَّ عندي )الكالم وال شجاين( َأحزنني.

عني  ال��ثِّ��نْ��ي��اُن  الشاعر  اهِلجاِنَي��ُص��ّد  َق��ْرِم  عن  الَبكر  ُص��دوَد 

)يصد( يعرض )الشاعر( ذو الشعر، وهو العلم، وغلب عىل منظوم القول لرشفه 
بالوزن والقافية )الثنيان( الثِّنُْي والثُّنيان: الذي ييل البدء ذا املرتبة األوىل )عني صدود( 

إعراض )الَبكر( فتِّي اإلبل )عن قرم( فحل اإلبل )اهلجان( البيض.

الظِّعاِنَأَث���رَت ال��َغ��يَّ ُث��م َن��َزع��َت عنه  ع��ن  األَزبُّ  ح��اد  ك��ام 

)أثرت( هيَّجت )الغي( الضالل بتعرضك )ثم نزعت عنه( صددت )كام حاد( ماَل 
اجلَمُل )األزب( وهو من اإلبل كثري شعر الوجه والعنق، يقال: »كلُّ أَزبَّ َنفور« )عن 

الظعان( حبل اهلودج، ُتَشدُّ به مراكب النساء.

ُقَبيٍس  أب��و  عليك  َي��ق��ِدْر  َه���واِنف��إْن  يف  املعيشُة  ب��ك  َت��َم��طَّ 

أو  املعيشة( احلياة،  )بك  )تط( متتّد  املنذر  النعامن بن  أبو قبيس(  )فإن يقدر عليك 
سببها من أكل ومرشب )يف هوان( ُذّل.

وخانت  غ��َدَرت  لِحيٌة  آِنوخُتَضُب  اجل���وف  نجيع  ِم��ن  ب��أح��َر 

)وختضب( تلون )حلية( شعر اللحيني والذقن وما قرب من ذلك )غدرت( مل ُتوف 
)وخانت( مل تنصح )ب�(ـدم )أحر من نجيع اجلوف( النجيع: الدم اخلالص )آِن( شديد 

احلرارة.
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َتُخنه  مل  ل��و  َأم��ي��نَ��ه  ل��ل��َي��امينوك��ن��َت  أم���ان���َة  ال  ول���ك���ْن 

)اليامين( الرجل املنسوب إىل اليمن؛ ألن منازل أهله قريبة من اليمن.

فأجابه يزيد بقوله:

ُقبيٍس  أب���و  ع���يّل  َي���ق���ِدْر  املكاِنف���إن  َح��َس��َن  عنده  َت��ِج��ْدن��ي 

غيًبا  منك  خ��ً�ا  كنُت  ناِنجت��ْدين  وبالسِّ باللساِن  وأم���َ� 

َش��آٍم  م��ن  أغ���َدُر  ال��ن��اس  اللساِن وأيُّ  ُمنطلِِق  داِن  ُصَ ل��ه 

)صدان( عرقان يكتنفـان اللسان.

َمَعدٌّ  َعلَِمت  ق��د  ال��غ��دَر  ب��اينوإّن  ُذب���ي���اَن  ب��ن��ي  يف  َب���ن���اه 

ُخْصَيتاه  ُت��ن��َزع  الفحل  الِعجاِنوإّن  َق���ِرَح  ج��اف��ًرا  فُيصبُح 

)َقرح(  عليه  قادر  غري  اب  للرضِّ ا  تاركاً جافًرا(  فيصبح  خصيتاه  تنزع  الفحل  )وإن 
َجِرح )العجان( ما بني الذكر والدبر.
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اني: وقال ميدح النعمان بن احلارث الغسَّ
املنازُل واستجهَلتك  اهلوى  يُب شامُلَدعاك  وكيف َتصابِي املرِء والشَّ

البىِل غ�َّ  قد  ال��دار  بَربع  اهلواطُِلوقفُت  والسارياُت  َمعارَفها 

بعدنا مرَّ  وقد  ُسعَدى  عن  َكوامُلُأسائل  سبٌع  الدار  عَرصات  عىل 

ِعرِمٍس  بَروحِة  عندي  ما  َت��ُخ��بُّ ب��َرح��يل ت���ارًة وُت��ن��اِق��ُلفسلَّيُت 

الَقرا  مضبورِة  األَن��س��اِء  الَمراسُلموثَّقِة  الِعتاُق  َكلَّ  إذا  َنُعوٍب 

َرت تشذَّ حني  ْحل  الرَّ َشددُت  عاقُلكأين  ��ن  َت��ض��مَّ مم��ا  ق���ارٍح  ع��ىل 

ٍج ُمسحَّ األَن���َدِريِّ  كَعْقد  الَمساِحُلأَق��بَّ  َمته  كدَّ قد  َح��َزاب��َي��ٍة 

َسْمَحٍج  النُّسالة  ب��َج��رداء  الَحالئُلأرضَّ  َأع��َوَزت��ه  إذ  بها  ُيقلِّ

َوَنْت  وإن  َجدَّ  دَّ  الشَّ جاهَدته  ُمتخاِذُلإذا  وال  واٍن  ال  َتساَقط 

َعجاَجُه  أث��اَرا  سهاًل  هَبطا  َجناِدُلوإن  َتشظَّت  َحزًنا  َعلَوا  وإن 

وقيِسها  ُذهٍل  ال�شاء  بني  املنازُلوَربِّ  استْبَهَلتها  حيث  وشيباَن 

وَتقطََّعت  ه��ا  َسَّ ما  عاَلني  والَوسائُللقد  الُقَوى  مني  لَروعاتا 

َمْلكِهم  م��رَصُع  األع��داَء  هينَإِ  ووائ���ُلفال  َت��ي��م  منه  عَتَقت  وم��ا 

القبائُلوك��ان��ت هل��م ِرْب��ِع��ّي��ٌة حَي��َذرون��ا  السامء  ماَء  خضخَضت  إذا 

ق��دوُره  َتغيل  النعامُن  هبا  املراجُلَيسُ�  املنايا  بأسباب  جَتِيش 

الَقنابُلَي��ُح��ّث احل���داَة ج��ال��ًزا ب��ِردائ��ه  ُتث�  ما  حاجَبيه  َيِقي 

َخليقتي  ُينكرون  رج��ال  غافُليقول  ل��ك  أب��ا  ال  ِزي����اًدا  لعل 

ذَك��رُت��ه م��ا  إذا  أين  غفلتي  داخ��ُلأَب��ى  ف����ؤادَي  يف  َداء  ك  حَت���رَّ
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تي  وِشكَّ ذك��رُت  إن  تِ��الدي  األَنامُلوإّن  إيلَّ  ت  َضمَّ وما  وُمهري 

كأنا  الِعتاُق  والِعيُس  الرحائُلِح��ب��اُؤك  عليها  حُتَدى  الَمها  ِهجاُن 

ٍم  ُمذمَّ غ��َ�  ودَّع��َت  قد  تك  األوائ���ُلف��إن  ثبَّتْتها  ُم��ل��ٍك  َأوايِسَ 

َموِعٌد  الَمنِّية  إّن  َت��ْب��َع��دْن  زائُلفال  احل��اُل  به  يوًما  ام��رٍئ  وُك��لُّ 

سالًما  جاء  لو  اخلِ�  بني  كان  قالئُلفام  ل��ي��اٍل  إال  ُح��ُج��ٍر  أب��و 

َتُمت  وإن  حيات  أمَلْل  ال  حتي  طائُلفإن  موتِك  بعد  حيات  يف  فام 

َجلّيٍة  ب��َع��نٍي  ُم��ِض��لُّ��وه  ونائُلف���آَب  َح��زم  ب��اجل��والن  وُغ���وِدَر 

وجاِسٍم  ى  ُبرْصَ بني  قً�ا  اهلل  ووابِ��ُلسقى  َقْطٌر  الَوسميِّ  من  بَغيٍث 

وَعنَْ�ٌ  وِمسٌك  َرحي��اٌن  زال  ه��اطِ��ُلوال  ث��م  ِدي��م��ٌة  منتهاه  ع��ىل 

ًرا  ُمنوِّ وَع��وًف��ا  َح��وذاًن��ا  قائُلوُينبت  ق��ال  ما  خ��ِ�  من  سُأْتبِعه 

ربِّه فقِد  من  اجَلْوالِن  حارُث  ُمتضائُلبكى  ُموِحٌش  منه  وَح���ْوَراُن 

وكابُِلُق��ع��وًدا له َغ��ّس��اُن َي��رُج��ون أوَب��ه  األعَجمني  وَره��ُط  وُت��ْرٌك 

                   
املنازُل واستجهَلتك  اهلوى  يُب شامُلَدعاك  وكيف َتصابِي املرِء والشَّ

تك )املنازل( مجع منزل: موضع النزول  )دعاك( شاَقك )اهلوى واستجهلتك( استَخفَّ
)شامل(  الرأس  شعر  بياض  )والشيب(  والفتوة  اجلهل  إىل  ميله  املرء(  تصايب  )وكيف 

عام.

البىِل غ�َّ  قد  ال��دار  بَربع  اهلواطُِلوقفُت  والسارياُت  َمعارَفها 

)وقفت بربع الدار( موضع نزوهلا، وأصله الرتبع زمَن الربيع )قد غ� البىل( تقادم 
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ليالاً  املاطرات  )الساريات(  السحاب  )و(  ونحوه  نؤٍي  من  عالماهتا  )معارفها(  العهد 
)اهلواطل( املتتابعة املطر.

بعدنا مرَّ  وقد  ُسعَدى  عن  َكوامُلُأسائل  سبٌع  الدار  عَرصات  عىل 

)أسائل( أسأل مرة بعد أخرى )عن ُسعَدى وقد مرَّ بعدنا عىل عرصات الدار( مجع 
عرصة: وسط الدار )سبُع( سنني )َكوامُل(.

ِعرِمٍس  بَروحِة  عندي  ما  َت��ُخ��بُّ ب��َرح��يل ت���ارًة وُت��ن��اِق��ُلفسلَّيُت 

ناقٍة  الرواح،  )بروحة( مرة من  )ما عندي( من احلزن والبكاء  ت  )ف�سليت( صربَّ
)برحيل تارة  )ختب( ترسع  )عرمٍس( ُصلبة قوّية، وهي يف األصل الصخرُة، شبَّهها هبا 

وتناقل( املناقلة: جعُل الرجل مكاَن اليد يف اجلري.

الَقرا  مضبورِة  األَن��س��اِء  الَمراسُلموثَّقِة  الِعتاُق  َكلَّ  إذا  َنُعوٍب 
ى: عرق يف الفخذ )مضبورة( شديدة )القرا( الظهر  )موثقة( حمكمة )األنساء( مجع َنساً
)َنعوب( َتنَعب يف سريها، أي: ترسع )إذا كل( النُّوق )العتاق( الكريامت )املراسل( مجع 

مرسال عىل القياس، أو َرْسلة عىل غري القياس: سهلة السري.

َرت تشذَّ حني  ْحل  الرَّ َشددُت  عاقُلكأين  ��ن  َت��ض��مَّ مم��ا  ق���ارٍح  ع��ىل 

ُمِسّن  )قارح(  )عىل( محار  َنِشَطت وأرسَعت  ْحل حني تشذرت(  الرَّ )كأين َشددُت 
)مما تضمن( مجع )عاقل( جبل كان يسكنه حجر بن احلارث أبو امرئ القيس.

ٍج ُمسحَّ األَن���َدِريِّ  كَعْقد  الَمساِحُلأَق��بَّ  َمته  كدَّ قد  َح��َزاب��َي��ٍة 

)أقب( ضامر )كعقد( فتل احلبل )األندري( املنسوب إىل أندر قريٍة بالشام )مسحج( 
ض )حزابية( غليظ إىل قرص )قد كدمته( عضضته )املساحل( مجع ِمْسحل للحامر. ُمعضَّ
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َسْمَحٍج  النُّسالة  ب��َج��رداء  الَحالئُلأرضَّ  َأع��َوَزت��ه  إذ  بها  ُيقلِّ

)أرّض ب�(ـأتاٍن )جرداء( قصرية الشعر )النسالة( ما تناسل وتساقط من شعرها احلويّل 
)احلالئل(  أعجزته  أعوزته(  )إذ  فها  يرصِّ )يقلبها(  الظهر  طويلة  وِسمحاج:  )سمحج( 

مجع حليلة للزوجة.

َوَنْت  وإن  َجدَّ  دَّ  الشَّ جاهَدته  ُمتخاِذُلإذا  وال  واٍن  ال  َتساَقط 

)إذا جاهدته( عارضته يف )الشّد( الَعْدو )جّد( اجتهد )وإن ونت( فرتت )تساقط( 
ترك من عْدوه )ال وان( فاتر )وال متخاذل( ضعيف.

َعجاَجُه  أث��اَرا  سهاًل  هَبطا  َجناِدُلوإن  َتشظَّت  َحزًنا  َعلَوا  وإن 

ا )سهاًل( لّيناًا )أثارا( استخَرجا )عجاجه( غباره )وإن علوا(  )وإن هبطا( نزال مكاناً
ت حجارة )جنادل( مجع َجنَْدل للصخر. َ ا )حزًنا( غليظاًا )تشظت( تكرسَّ مكاناً

وقيِسها  ُذهٍل  ال�شاء  بني  املنازُلوَربِّ  استْبَهَلتها  حيث  وشيباَن 

أمِّ ذهل وقيس وشيبان  لقب  الربشاء:  ُذهل وقيسها وشيبان(  ال�شاء  بني  )وَربِّ 
)حيث استبهلتها( تركتها ال سلطان عليها )املنازل( مجع منزل.

وَتقطََّعت  ه��ا  َسَّ ما  عاَلني  والَوسائُللقد  الُقَوى  مني  لَروعاتا 

)لقد عالني( بالعني: شق عليه، وبالغني: أهلكه )ما سها( أي: القبائَل )وتقطعت 
قّوة  مجع  القوى(  )مني  أفزعه  راعه:  ِمن  روعة،  مجع  النعامن،  موت  أي:  لروعاتا( 

)والوسائل( األسباب.

َمْلكِهم  م��رَصُع  األع��داَء  هينَإِ  ووائ���ُلفال  َت��ي��م  منه  عَتَقت  وم��ا 

)عتقت(  مصدرية  )وما(  مِلكهم  أي:  )ملكهم(  مقتل  مرصع(  األعداء  هينإ  )فال 
نجت )منه تيم ووائل( قبيلتان.
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القبائُلوك��ان��ت هل��م ِرْب��ِع��ّي��ٌة حَي��َذرون��ا  السامء  ماَء  خضخَضت  إذا 

)وكانت هلم ربعية( كتيبة من اخليل زمن الربيع )حيذرونا( خيافوهنا )إذا خضخضت( 
حركت )ماَء السامء القبائل( بالدالء وغريها.

ق��دوُره  َتغيل  النعامُن  هبا  املراجُلَيسُ�  املنايا  بأسباب  جَتِيش 

ويؤنث  ر  يذكَّ به،  ُيطَبخ  ملا  ِقدر  مجع  قدوره(  تغيل  )النعامُن  الكتيبة  أي:  هبا(  )يس� 
)جتيش( تغيل )بأسباب املنايا( مجع منية )املراجل( مجع ِمرجل للقدر.

الَقنابُلَي��ُح��ّث احل���داَة ج��ال��ًزا ب��ِردائ��ه  ُتث�  ما  حاجَبيه  َيِقي 

)حيث( يأمر بشدة )احلداة( مجع حاد، وهو السائق )جالًزا( متعماماً )بردائه( ما جُيعل 
مجاعات  )القنابل(  تستخرج  تث�(  ما  )حاجبيه  يفظ  )يقي(  الثوب  فوق  الكتفني  عىل 

اخليل، مجع َقنَْبلة.

َخليقتي  ُينكرون  رج��ال  غافُليقول  ل��ك  أب��ا  ال  ِزي����اًدا  لعل 
)يقول رجال ينكرون خليقتي( طبيعتي )لعل زياًدا( اسم النابغة )ال أبا لك( ال أبا 

لك وال أباك بمعنى ال حمالة، وحتتمل املدح والذم )غافل( ذاهب عقل.

ذَك��رُت��ه م��ا  إذا  أين  غفلتي  داخ��ُلأَب��ى  ف����ؤادَي  يف  َداء  ك  حَت���رَّ

)أبى غفلتي( ذهاَب عقيل )أين إذا ما ذكرته حترك داء( مرض )يف فؤادي داخل(.

تي  وِشكَّ ذك��رُت  إن  تِ��الدي  األَنامُلوإّن  إيلَّ  ت  َضمَّ وما  وُمهري 

)وإن تالدي( مايل القديم )إن ذكرُت وشكتي( مجلة سالحي )ومهري( ولد فريس 
)وما ضمت إيلَّ األنامل( األصابع.

كأنا  الِعتاُق  والِعيُس  الرحائُلِح��ب��اُؤك  عليها  حُتَدى  الَمها  ِهجاُن 

)حباؤك( عطاؤك )والعيس( اإلبل البيض، مجع أعَيس وعيساء )العتاق كأنا هجان( 
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)حُتدى عليها الرحائل( مجع رحالة بالكرس، وهي: رسج من  )املها( بقر الوحش  بِيض 
أَدم ال خشبة فيه ُيتخذ للركض الشديد.

ٍم  ُمذمَّ غ��َ�  ودَّع��َت  قد  تك  األوائ���ُلف��إن  ثبَّتْتها  ُم��ل��ٍك  َأوايِسَ 
)ملك  م أوايس( مجع آسية لألسطوانة، دعامة البيت  )فإن تك قد ودعت غَ� ُمذمَّ

ثبتتها األوائل( ملكها قديم متوارث.

َموِعٌد  الَمنِّية  إّن  َت��ْب��َع��دْن  زائُلفال  احل��اُل  به  يوًما  ام��رٍئ  وُك��لُّ 
)فال تبعدن( هتلكن:

ــْر وَصــِغ ـــوٍت  وم للُبْعد  ــَد  ــِع وُكرِسَْب منها  العنُي  ُضمَّ  والُحْسُن 
)به احلال( أي: حال  الدهر  يوًما( وقتاًا من  امرئ  )وكل  املنية موعد( وقت معلوم  )إن 

املوت )زائل(.

سالًما  جاء  لو  اخلِ�  بني  كان  قالئُلفام  ل��ي��اٍل  إال  ُح��ُج��ٍر  أب��و 
)فام كان بني اخل�( ما يرغب فيه وبينى )لو جاء ساملا أبو حجر( كنية النعامن )إال 

ليال قالئل(.

َتُمت  وإن  حيات  أمَلْل  ال  حتي  طائُلفإن  موتِك  بعد  حيات  يف  فام 
)وإن تت فام يف حيات بعد موتك طائل(  )فإن حتي ال أمَلل حيات( ملا ُأدِركه منك 

فضل ونفع.

َجلّيٍة  ب��َع��نٍي  ُم��ِض��لُّ��وه  ونائُلف���آَب  َح��زم  ب��اجل��والن  وُغ���وِدَر 

األول،  اخلرب  بعد  بموته  املخربون  باملهملة:  أو  دافِنُوه،  باملعجمة:  مضلوه(  )فآب 
فحّققُت هبم موته )ب�(ـخرب )عنٍي جلية( ظاهر )وغودر( ُدفِن وُترك )باجلوالن( موضع 

بالشام )حزم( َضبُط األمر واألخذ فيه بالثقة )ونائل( عطاء:
ـــَواُل ـــنَّ ــل وال ــائ ــن ـــْوُل وال ـــنَّ ــد تــقــاُلال ــُل لــلــعــطــاء ق ــي ــنَّ وال
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وجاِسٍم  ى  ُبرْصَ بني  قً�ا  اهلل  ووابِ��ُلسقى  َقْطٌر  الَوسميِّ  من  بَغيٍث 

)سقى اهلل قً�ا بني برصى وجاسم( موضعني بالشام )بغيث( مطر، أو الذي يكون 
)قطر  بالنبات  نها  ُيزيِّ أي:  األرض،  يسم  ألنه  املطر  أول  الوسمي(  )من  ا  بريداً عرضه 

ووابل( مطر شديد.

وَعنَْ�ٌ  وِمسٌك  َرحي��اٌن  زال  ه��اطِ��ُلوال  ث��م  ِدي��م��ٌة  منتهاه  ع��ىل 

)وال زال رحيان( نبت طيِّب الرائحة )ومسك وعن�( روث دابة من دواّب البحر، 
ى للطيب ال جياوزه )ديمة(  أو يشء ينبذه حوت من جوفه )عىل منتهاه( قربه، جعله منتهاً

مطر دائم )ثم هاطل( متتابع الصب.

ًرا  ُمنوِّ وَع��وًف��ا  َح��وذاًن��ا  قائُلوُينبت  ق��ال  ما  خ��ِ�  من  سُأْتبِعه 

قائل(  قال  ما  )منوًرا سأتبعه من خِ�  الرائحة  نبتني طيَِّبي  )وُينبت حوذاًنا وعوًفا( 
أثني عليه وأذكره أجّل الذكر.

ربِّه فقِد  من  اجَلْوالِن  حارُث  ُمتضائُلبكى  ُموِحٌش  منه  وَح���ْوَراُن 

)بكى حارث اجلوالن( جبل بالشام )من فقد ربه( النعامن )وحوران( موضع بالشام 
)منه موحش( خاٍل )متضائل( متصاغر.

وكابُِلُق��ع��وًدا له َغ��ّس��اُن َي��رُج��ون أوَب��ه  األعَجمني  وَره��ُط  وُت��ْرٌك 

)قعوًدا له َغسان يرجون( يأملون )أوبه( رجوعه )وُترٌك(:
الصقالَبْه  مــع  ــوج  ــأج وي قاطَبْهُتــرك  فيهم  ــري  خ ال  لــيــافــٍث 

)ورهط( مجاعة )األعجمني وكابل( من ثغور طخارستان، وقيل رجل بإفريقية.
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وقال يريد غسان:
الُمبِنَِّغ��ِش��ي��ُت َم��ن��ازاًل ب��ُع��َرْي��تِ��ن��اٍت للَحيِّ  اجِل���ْزع  ف��أع��ىل 

حتى  ال��ده��ِر  صُف  َع��َف��ْون وك���لُّ ُم��ن��َه��ِم��ٍر ُم���ِرنَِّت��ع��اَوره��ّن 

اكتئاب عىل  الَقلوَص  هبا  املعنِّيوقفُت  ال��ش��وِق  َت��ف��اُرُط  وذاك 

ُدموعي  سَفَحت  وق��د  َش��نُِّأسائلها  ُغ���روُب  َمِفيضهّن  ك��أّن 

��ع��ٍة ع��ىل َف���نَ���ٍن ُت��غ��نِّ��يب��ك��اَء ح��ام��ٍة ت��دع��و َه��ِدي��ال ُم��ف��جَّ

عنيَألِ��ك��ن��ي ي��ا ُع��ي��نُي إل��ي��ك ق��وال إل��ي��ك  إل��ي��ك  س��ُأه��دي��ه 

ت  استَمرَّ إذا  الم  كالسِّ التظنِّيَق���وايَف  مذهَبها  َي���ُرّد  فليس 

َأذات  َي��ب��ِغ��ي  َم��ن  َأِدي����ُن  ُم��داي��ن��َة ال��ُم��دايِ��ن ف��ل��َي��ِدينهب��ّن 

َعْبًسا  وُت��ِع��زُّ  ن��اصي  للِمَعنِّأَت��خ��ُذل  غ��ي��ٍظ  ب��ن  أَي���رب���وَع 

ُأَق��ي��ٍش بني  مِج���ال  ِم��ن  بَشنِّك��أن��ك  ِرج��َل��ي��ه  َخ��ل��ف  ُيقعَقع 

َف��نَِّت��ك��ون ن��ع��ام��ًة َط����وًرا وط���وًرا  ُك��لَّ  َتنِسج  ي��ح  ال��رِّ ُه���ِويَّ 

منهم اس��ت��ْب��ِق  و  بِ��ع��اَده��م  والتمنِّيت��نَّ  ُت���َرك  س��وف  ف��إن��ك 

َأنِ��ي��ٌس  هب��ا  ليس  َج��رع��اء  بُمطمئنِّل��دى  ال��دل��ي��ُل  هب��ا  ول��ي��س 

ُف��ج��وًرا  أَس���ٍد  يف  ح��اول��َت  منِّيإذا  ول��س��َت  منك  لسُت  ف��إين 

فيها  استْأَمُت  التي  ِدْرع��ي  ِمَجنِّيفُهم  وه��م  ال��نِّ��س��ار  ي��وم  إىل 

َتيٍم عىل  اجِل��ف��اَر  َورُدوا  إينوُه��م  عكاَظ  ي��وِم  أصحاُب  وُه��م 

صادقاٍت َم��واط��َن  هلم  أت��ي��ُت��ه��ُم ب����ُودِّ ال��ص��در ِم��نِّ��يشِهدُت 
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َخِيٍس يف  لُِحْجٍر  س��اروا  ظنِّيوُه��م  عند  ذل��ك  ي���وَم  وك��ان��وا 

بَزْحٍف اٍن  لغسَّ زَح��ُف��وا  ُمْرَجِحنِّوُه��م  أْرَع��َن  ِب  ْ ال��رَّ َرِحيِب 

َيسُمو  كالليِث  ٍب  ُم��ج��رِّ ع��ىل أوص�����اِل َذّي�����اٍل ِرَف����نِّبُكلِّ 

ماٍت  مسوَّ ك��ال��ِق��داح  ِج��نِّوُض��ْم��ٍر  َأش���ب���اُه  َم��ع��َرٌ  عليها 

الُمكِنَِّغ����داَة َت��ع��اوَرْت��ه َث���ّم بِ��ي��ٌض  َه��ِج  ال��رَّ يف  إليه  ُدفِ��ع��َن 

ُأم���وٍر يف  َأَط��ع��ُت��ك  أين  ِسنِّيف��ل��و  ذاك  م��ن  ن��دام��ًة  ق��َرع��ُت 

                   
الُمبِنَِّغ��ِش��ي��ُت َم��ن��ازاًل ب��ُع��َرْي��تِ��ن��اٍت للَحيِّ  اجِل���ْزع  ف��أع��ىل 

)غشيت( دخلت وأتيت )منازاًل بعريتنات( موضع )فأعىل اجِلزع( منعطف الوادي 
)للحّي املبن( املقيم، َأبنَّ باملكان: أقام.

حتى  ال��ده��ِر  صُف  َع��َف��ْون وك���لُّ ُم��ن��َه��ِم��ٍر ُم���ِرنَِّت��ع��اَوره��ّن 
)حتى  )الدهر( حترك الزمان  )صف( تقلب  )تعاورهن( تداوهلن وتعاقب عليهن 

ت. عفون( درسْت رسوُمهن )وكل منهمر( سائل منصّب )مرن( ُمصوِّ

اكتئاب عىل  الَقلوَص  هبا  املعنِّيوقفُت  ال��ش��وِق  َت��ف��اُرُط  وذاك 
تفارط(  )وذاك  اكتئاب( حزن  )عىل  الكريمة  )القلوص(  املنازل  أي:  )وقفت هبا( 

تقاُدم )الشوق( نزاع النفس وحركة اهلوى )املعني( ذي العناء واملشقة.

ُدموعي  سَفَحت  وق��د  َش��نُِّأسائلها  ُغ���روُب  َمِفيضهّن  ك��أّن 

)كأن  )دموعي( ماء عيني  )وقد سفحت( سالت  )أسائلها( أسأهلا مرة بعد أخرى 
مفيضهن( مصّبهّن و سيالهنن )غروب( مجع غرب ملوضع جري الدمع من العني )شن( 

قربة بالية.
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��ع��ٍة ع��ىل َف���نَ���ٍن ُت��غ��نِّ��يب��ك��اَء ح��ام��ٍة ت��دع��و َه��ِدي��ال ُم��ف��جَّ

ا  نوح ومات عطشاً أنه ضل يف زمن  العرب  تزعم  فرٌخ  تدعو هدياًل(  )بكاَء حامٍة 
وضيعة، وما من محامة إال تدعوه وتبكي عليه )مفجعة( موجعة )عىل فنن( غصن )تغني( 

تنوح وترتّنم يف نوحها.

عنيَألِ��ك��ن��ي ي��ا ُع��ي��نُي إل��ي��ك ق��وال إل��ي��ك  إل��ي��ك  س��ُأه��دي��ه 

قواًل  )إليك  حصن  ابن  عيني(  )يا  رسالة  أي:  وَألوكة،  مأُلكة  عني  بلِّغ  )ألكني( 
ْر يف أمر أخوايل بني أسد. سأهديه إليك( أبعثه )إليك عني( ُكفَّ وتأخَّ

ت  استَمرَّ إذا  الم  كالسِّ التظنِّيَق���وايَف  مذهَبها  َي���ُرّد  فليس 

)فليس يرد  )إذا استمرت( ذهبت  )كالسالم( احلجارة، مجع َسِلمة  )قوايف( قصائد 
مذهبها( طريقها )التظني( إعامل الظن. 

َأذات  َي��ب��ِغ��ي  َم��ن  َأِدي����ُن  ُم��داي��ن��َة ال��ُم��دايِ��ن ف��ل��َي��ِدينهب��ّن 

)املداين(  جمازاة  )مداينة(  رّضي  )أذات(  يطلب  يبغي(  )من  ُأجازي  أدين(  )هبن 
املجازي )فليِديّن(. 

َعْبًسا  وُت��ِع��زُّ  ن��اصي  للِمَعنِّأَت��خ��ُذل  غ��ي��ٍظ  ب��ن  أَي���رب���وَع 

)أختذل( ختدع )ناصي( معيني )وتعز( ُتقوي )عبًسا( ابن بغيض )أَيربوَع بن غيٍظ 
للمعن( الذي يتعرض لكل يشء ويدخل فيام ال يعنيه.

ُأَق��ي��ٍش بني  مِج���ال  ِم��ن  بَشنِّك��أن��ك  ِرج��َل��ي��ه  َخ��ل��ف  ُيقعَقع 

)كأنك( مجل )من مجال بني أقيش( قوم من أهل اليمن إبُلهم شديدة النِّفار )يقعقع( 
ما  َيروعه  ملن  ُيرضب  َمثٌل  بالشنان«،  له  يقعقع  »فالن   :) بشنِّ رجليه  )خلف  ت  ُيصوَّ

 

ال حقيقة له.
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َف��نَِّت��ك��ون ن��ع��ام��ًة َط����وًرا وط���وًرا  ُك��لَّ  َتنِسج  ي��ح  ال��رِّ ُه���ِويَّ 

ّل )طوًرا وطوًرا( حيناًا هتوي )هوي( هبوب وسقوط )الريح  )تكون نعامة( يف الذُّ
.) تنسج( ترضب )ُكلَّ َفنِّ

منهم اس��ت��ْب��ِق  و  بِ��ع��اَده��م  والتمنِّيت��نَّ  ُت���َرك  س��وف  ف��إن��ك 

)تن بعادهم( ُبعدهم )واستبق منهم( ال يكن بينك وبينهم عمل )فإنك سوف ترك 
و( مع )التمني( طلب ما ال طمع فيه، أو فيه عرس.

َأنِ��ي��ٌس  هب��ا  ليس  َج��رع��اء  بُمطمئنِّل��دى  ال��دل��ي��ُل  هب��ا  ول��ي��س 

)ل�دى جرع�اء( أرض ذات رمـل وطـني )ليس هبا أني�س( أحد )وليس هب�ا الدليل 
بمطمئن( ثابت.

ُف��ج��وًرا  أَس���ٍد  يف  ح��اول��َت  منِّيإذا  ول��س��َت  منك  لسُت  ف��إين 

)إذا حاولت( ُرمت، واالسم احلَِويل )يف أسد( ابن خزيمة )فجوًرا( ميالاً عن احلق 
)فإين لسُت منك ولسَت منِّي(.

فيها  استْأَمُت  التي  ِدْرع��ي  ِمَجنِّيفُهم  وه��م  ال��نِّ��س��ار  ي��وم  إىل 

)فهم درعي التي استأمت فيها( استألم: لبس الألمة، أي: الدرع )إىل يوم النسار( 
ككتاب: موضع كانت فيه وقعة )وهم جمني( تريس.

َتيٍم عىل  اجِل��ف��اَر  َورُدوا  إينوُه��م  عكاَظ  ي��وِم  أصحاُب  وُه��م 

صادقاٍت َم��واط��َن  هلم  أت��ي��ُت��ه��ُم ب����ُودِّ ال��ص��در ِم��نِّ��يشِهدُت 

)وهم وردوا اجلفار( ماء لبني متيم )عىل تيم وهم أصحاب يوم عكاظ( حرب كانوا 
فيها مع قريش )إينِّ شهدت( حرضت )هلم مواطن( مواضع احلرب، ]ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ[ الية )صادقات أتيتهم بود( حب )الصدر ِمنِّي(.
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َخِيٍس يف  لُِحْجٍر  س��اروا  ظنِّيوُه��م  عند  ذل��ك  ي���وَم  وك��ان��وا 
)وهم ساروا حلجر( أيب امرئ القيس )يف خيس( اخلميس: اجليش عىل مخس قوائم 

)وكانوا يوَم ذلك عند ظنِّي(.

بَزْحٍف اٍن  لغسَّ زَح��ُف��وا  ُمْرَجِحنِّوُه��م  أْرَع��َن  ِب  ْ ال��رَّ َرِحيِب 

)وهم زحفوا( مشوا )لغساٍن بزحف( جيش كثري )رحيب( واسع )الرب( الطريق 
)أرعن( عظيم يشبه رعن اجلبل:

اجلَْحَفِل َأسامي  من  اسٌم  اجلَبِلاألَْرَعُن  أنــِف  ــِن  ــاألرع ب ــَي  ــمِّ ُس
)مرجحن( ثقيل اجلوانب.

َيسُمو  كالليِث  ٍب  ُم��ج��رِّ ع��ىل أوص�����اِل َذّي�����اٍل ِرَف����نِّبُكلِّ 

)بكل( رجل )جمرب كالليث يسمو( يرتفع )عىل أوصال( عظام، مجع ِوصل بالكرس 
َفّل والرفّن: الذيال. )ذيال( طويل الذيل )رفن( الرِّ

ماٍت  مسوَّ ك��ال��ِق��داح  ِج��نِّوُض��ْم��ٍر  َأش���ب���اُه  َم��ع��َرٌ  عليها 

)و( خيل )ضمر كالقداح( السهام، مجع ِقدح )مسومات( معلامت يف احلرب )عليها 
معر( مجاعة الرجال كالقوم والرهط والنفر )أشباه جن( خالف اإلنس.

الُمكِنَِّغ����داَة َت��ع��اوَرْت��ه َث���ّم بِ��ي��ٌض  َه��ِج  ال��رَّ يف  إليه  ُدفِ��ع��َن 

الغبار  )إليه يف الرهج(  )بيض دفعن( ُصرين  )ثم( سيوف  )غداة تعاورته( تداولته 
)املكن( الساتر املغطي.

ُأم���وٍر يف  َأَط��ع��ُت��ك  أين  ِسنِّيف��ل��و  ذاك  م��ن  ن��دام��ًة  ق��َرع��ُت 

ا )من ذاك سني(  )فلو أين أطعتك( انقدُت لك )يف أموٍر قرعت( رضبت )ندامة( أسفاً
قرع األسنان من فعال النادم.
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وقال:
وِض���نًّ���ا ب��ال��ت��ح��ّي��ِة وال��ك��الِمأت���ارك���ٌة َت��دلُّ��َل��ه��ا َق��ط��اِم 

ي  ُتلِحِّ ف��ال  الَل  ال����دَّ ك��ان  فبالسالِمف��إن  ال����وداَع  ك��ان  وإن 

َمنَّْت  ال��َب��ني  غ���داَة  كانت  اخِلياِمفلو  عىل  اخُل��دوَر  َرفُعوا  وقد 

منها  ف��رأي��ُت  بنَظرٍة  حُت��ي��َت اخِل���ْدِر واض��ع��َة ال��ِق��راِمَصَفحُت 

فيها الَحْلُي  َيستيضُء  بالظَّالِمت��رائ��َب  َر  ُب���ذِّ ال��ن��ار  ك��َج��ْم��ِر 

منها  وال��ي��اق��وَت  ��ْذر  ال��شَّ ع��ىل َج���ْي���داَء ف��ات��رِة ال��ُب��َغ��اِمك��أن 

عليها وَدَن����ا  ب��َغ��زاهل��ا  َسنَاِمَخ��َل��ْت  من  أسفَل  اجِل��زع  أراُك 

فيه  وَت�����ُرود  َب���ِري���َره  ال��َب��ش��اِمَت��َس��فُّ  م��ن  ال��ن��ه��ار  ُدُب���ر  إىل 

ُب��رَصى  خ��ِر  من  ُمَشْعَشًعا  اخِل��ت��اِمك��أّن  م��ش��دوَد  الُبخُت  َنَمته 

رأٍس  ب��ي��ِت  م��ن  ِق��الل��ه  ُم��ق��اِمَن��َم��نَي  ُس����وٍق  يف  ُل���ق���امَن  إىل 

َع��اله َخ��وات��ُم��ه  ��ْت  ُف��ضَّ ال��ُم��داِمإذا  م��ن  حان  الُقمَّ َيبِيُس 

ت��ق��بَّ��ل��ه اجُل���َب���اة ِم���ن ال��َغ��امِمع��ىل أن��ي��اهب��ا ب��َغ��ِري��ض ُم���ْزٍن 

ب���اِرداٍت  َم��داِه��َن  يف  الَجهاِمفأضَحت  عىل  الَجنوب  بُمنطَلِق 

فيه  وَت���خ���اُل  ل��َط��ع��ِم��ه  ال��َم��ن��اِمَت��َل��ذُّ  ب��ع��د  َن��بَّ��ه��َت��ه��ا  إذا 

َنواها  َشطَّت  إذ  عنك  ��ت ِم��ن بِ��َع��ادك يف َغ��راِمفَدْعها  وَل��جَّ

اب��ن هنٍد  أت���اك ع��ن  وال��تَّ��امِمول��ك��ْن م��ا  الُمبيَّن  ال��َح��ْزم  ِم��ن 

ال��نَّ��ع��ُل مني  ُت��ِق��لُّ  ل��ل��ُه��امِمفِ����داٌء م��ا  ال���ذؤاب���ة  أع����ىَل  إىل 
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ُلهاِموَم���ْغ���زاه ق��ب��ائ��ُل غ��ائ��ظ��اٌت َل��ِج��ٍب  يف  ْه��ُي��وط  ال��ذُّ عىل 

الُهَوينَى  َي��َدع  ام��رئ  مع  وَي��ع��ِم��د ل��ل��ُم��ِه��اّمت ال��ِع��ظ��اِمُي��َق��ْدن 

طِ��ْرٍف  بُكّل  ال��َع��ُدوِّ  عىل  ��امِمُأِع��نَي  ال��سِّ يف  ُت��َج��لَّ��ل  وَس��ْل��َه��ب��ٍة 

فيه َي��ل��ت��اُح  م����ارٍن  ِس��ن��اٌن ِم��ث��ُل نِ����ْ�اس ال��نّ��ه��اِموأس���َم���َر 

َح��يًّ��ا  أّن  امُل���ن���بِّ���ُئ  ُج���ذاِموَأن���ب���أه  أو  َح���رام  ِم��ن  ُح��ل��واًل 

مَج��ي��ٌع  َن���رُصه���ُم  ال��ق��وم  ف��ئ��اِموأّن  إىل  ُم��ج��لِ��ب��ون  فِ���ئ���اٌم 

ُشعًثا  األْت���ِم  َب��ط��َن  َي��ُص��نَّ امل��َي ك��احِل��َدإِ ال��تُّ��ؤاِمف���َأوَرَده���ّن 

��آِمع��ىل إث����ِر األدّل�����ة وال��َب��غ��اي��ا ال��شَّ م��ن  الناجياِت  وَخ��ْف��ِق 

َي��ِري  وب���اَت  ساكِنني  هب���م ل���ه ل��ي��ُل ال���تِّ���امِمفباُتوا  ُي���ق���رِّ

ِصًف��ا  َص��ه��ب��اَء  هب��ا  النَّعاِمفصبَّحهم  َبيض  ُرؤوس��ه��م  ك��أّن 

َب��َرَك��ت عليه  َم��ن  امل��وَت  َدواِمف��ذاَق  أظ���ف���اٌر  وب��ال��ن��اج��ني 

ال��ِخ��داِموُه����ّن ك��أن��ّن نِ��ع��اُج َرْم���ٍل  ع��ىل  ي��ول  ال��ذُّ ين  ُيسوِّ

��وا  َأَل��مُّ إذا  واَة  ال�����رُّ ��ني  الِفطاِمُي��وصِّ عىل  ُمكَرِهني  بُشعٍث 

ِحْسَمى  بِجباِل  ساطًعا  الَقتاِموَأضَحى  ُم��ح��ت��ِزَم  ِب  ال���رُّ ُدق���اُق 

وم��ا راُم����وا ب��ذل��ك ِم��ن َم���راِمف��َه��مَّ ال��ط��ال��ب��ون ل��ُي��دِرك��وه

َشيٍس  ذي  الَمقادة  َصْعِب  ن���اِمإىل  امل��ج��د  ُف�����روع  يف  َن����امه 

َب��نَ��وا جم���َد احل��ي��اة ع��ىل إم���اِمأُب������وه ق��ب��َل��ه وأب�����و أب��ي��ه 

َق��رْصٍ  فكلُّ  ال��ع��راَق  خ��َت  ُي��ج��لَّ��ُل خ��ن��دًق��ا م��ن��ه وح���اِمف��َدوَّ

ع��ىل ُم��ت��ن��اَذر األك�����الِء ط��اِمف��ام َت��ن��َف��كُّ م��ل��واًل ُع��َراه��ا 
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وِض���نًّ���ا ب��ال��ت��ح��ّي��ِة وال��ك��الِمأت���ارك���ٌة َت��دلُّ��َل��ه��ا َق��ط��اِم 

)أتاركة تدللها(:
ــُل ــدلُّ ــتَّ وال واإلدالُل  لُّ  ــــدَّ ــُلال ــكُّ ــش ــتَّ ــُج املــــرأة وال ــنُّ ــغ َت

)قطام( علم عىل امرأة )وضنًّا( بخالاً )بالتحية والكالِم( التحية: السالم، والبقاء، قال:
ــــال الــفــتــى  ـــا ن ــــلُّ م ــــُك ــْهوَل ــيَّ ــح ــت ال إال  ـــلـــُتـــه  نِ ـــد  ق

ي  ُتلِحِّ ف��ال  الَل  ال����دَّ ك��ان  فبالسالِمف��إن  ال����وداَع  ك��ان  وإن 

عينـا   )ف�إن كان ال�دالل ف�ال تلح�ي( ُتديمـي )وإن كان ال�وداع( الفـراق )ف�(ـَودِّ
)بالسالم( التحية.

َمنَّْت  ال��َب��ني  غ���داَة  كانت  اخِلياِمفلو  عىل  اخُل��دوَر  َرفُعوا  وقد 

)فلو كانت غداَة البني( الفراق )منت( أنعمت ]ۉ ې ې ې ې[ )وقد 
رفعوا اخلدور( مجع خدر بالكرس لكل ما ُيسترَت به )عىل اخليام( هنا اهلوادج.

منها  ف��رأي��ُت  بنَظرٍة  حُت��ي��َت اخِل���ْدِر واض��ع��َة ال��ِق��راِمَصَفحُت 

)صفحت( رميت )بنَظرٍة فرأيُت منها حتيت اخِلدر( تصغري الظرف يدل عىل القرب 
رت الرقيق. )واضعَة القرام( السِّ

فيها الَحْلُي  َيستيضُء  بالظَّالِمت��رائ��َب  َر  ُب���ذِّ ال��ن��ار  ك��َج��ْم��ِر 

)ترائب( مجع تريبة ملوضع القالدة من الصدر )يستيضء احليل( ما ُيتخذ للزينة )فيها 
ق )بالظالم( ما يول بني البرص واملبرصات. كجمر النار بذر( ُفرِّ
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منها  وال��ي��اق��وَت  ��ْذر  ال��شَّ ع��ىل َج���ْي���داَء ف��ات��رِة ال��ُب��َغ��اِمك��أن 

)كأن الشذر( ِقَطع الذهب )والياقوت( من اجلواهر )منها عىل( ظبية )جيداء( طويلة 
العنق، من َجِيَد، فهو َأجَيد وهي َجيداء )فاترة البغام( صوت الظبية.

عليها وَدَن����ا  ب��َغ��زاهل��ا  َسنَاِمَخ��َل��ْت  من  أسفَل  اجِل��زع  أراُك 

)ودنا عليها أراك( كسحاب: شجٌر ُمرٌّ ُتتخذ منه املساويك  )خلت بغزاهلا( ولدها 
)اجلزع( منعطف الوادي )أسفل من سنام( كسحاب: جبل.

فيه  وَت�����ُرود  َب���ِري���َره  ال��َب��ش��اِمَت��َس��فُّ  م��ن  ال��ن��ه��ار  ُدُب���ر  إىل 

)تسف( تأكل )بريره( كأمري: ثمره: 
ــْر  ــرَبي ــال ب األراك  ـــامر  أث َيِصرْيأوُل  ــْرِده  ــَم ب والــَغــضُّ  ُيــعــَرُف 
ــاُث  ــب َك ـــى  أت قــد  والـــكـــلـــامت هــكــذا َثــــالُثوللنضيج 

)وترود فيه( تيء وتذهب )إىل دبر( آخر )النهار من البشام( شجر َعطر الرائحة، ورقه 
يسود الشعر، أو الرواية »من الَقسام« وهو طلوع الشمس.

ُب��رَصى  خ��ِر  من  ُمَشْعَشًعا  اخِل��ت��اِمك��أّن  م��ش��دوَد  الُبخُت  َنَمته 

من  رفعته  )نمته(  بالشام  بلد  برصى(  خر  )من  ا  ممزوجاً )مشعشًعا(  ا  مخراً  )كأن( 
به عىل  الطني خيتم  اخلتام( ككتاب  )مشدود  اخلراسانية  اإلبل  )البخت(  آخر  إىل  مكان 

اليشء.

رأٍس  ب��ي��ِت  م��ن  ِق��الل��ه  ُم��ق��اِمَن��َم��نَي  ُس����وٍق  يف  ُل���ق���امَن  إىل 

)إىل لقامن( رجل  )من بيت رأس( موضع  ُقّلة  )قالله( أوعيته: مجع  )نمني( رفعن 
مّخار )يف سوق( جمتمع الناس للبيع والرشاء )مقام( مدام، أو حمفوظ.
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َع��اله َخ��وات��ُم��ه  ��ْت  ُف��ضَّ ال��ُم��داِمإذا  م��ن  حان  الُقمَّ َيبِيُس 

)عاله يبيس( يابس  )خواته( مجع خاتم ملا يوضع عىل اخلتام  ت( ُكرست  )إذا ُفضَّ
اإلدامة،  املدام(  )من  الزعفران  أو  اخلمر-  يعلو  -يشء  الذرير  أو  الورس  )القمحان( 

مصدر ميمي.

ت��ق��بَّ��ل��ه اجُل���َب���اة ِم���ن ال��َغ��امِمع��ىل أن��ي��اهب��ا ب��َغ��ِري��ض ُم���ْزٍن 

املطر  ماء  مزن(  )بغريض  َباعَية  الرَّ خلف  التي  للسن  ناٍب،  مجع  أنياهبا(  )عىل 
)اجلباة( اجلامعون  إليه  هه  ا ووجَّ ى له موضعاً )تقبله( سوَّ ا  كاملغروض، متعلق بمشعشعاً

له، مجع جاٍب )من الغامم( كسحاب وزناًا ومعناًى .

ب���اِرداٍت  َم��داِه��َن  يف  الَجهاِمفأضَحت  عىل  الَجنوب  بُمنطَلِق 

النَُقر يف احلجارة يكون فيها ماء  )فأضحت يف مداهن( مجع ُمدُهن بالضم، وهي: 
)عىل اجلهام(  املقابلة للشامل  الريح  )اجلنوب(  انطالق  )باردات بمنطلق( موضع  قليل 

السحاب الذي َهراَق ماءه.

فيه  وَت���خ���اُل  ل��َط��ع��ِم��ه  ال��َم��ن��اِمَت��َل��ذُّ  ب��ع��د  َن��بَّ��ه��َت��ه��ا  إذا 

)تلذ لطعمه( تده شهيًّا )وختال( تظن )فيه( أي: ما وصفت من اخلمر )إذا نبهتها( 
أيقظتها )بعد املنام( النوم.

َنواها  َشطَّت  إذ  عنك  ��ت ِم��ن بِ��َع��ادك يف َغ��راِمفَدْعها  وَل��جَّ

تنوي  التي  وِجهتها  مذهبها  )نواها(  بعدت  شطت(  )إذ  اتركها  عنك(  )فدعها 
)وجلت( متادت )من بعادك( ُبعدك )يف غرام( عذاب باحلب.
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اب��ن هنٍد  أت���اك ع��ن  وال��تَّ��امِمول��ك��ْن م��ا  الُمبيَّن  ال��َح��ْزم  ِم��ن 

)ولكن( اذكر )ما أتاك عن( عمرو )ابن هند( مالك احلرية )من احلزم( ضبط األمر 
واألخذ فيه بالثقة )الُمبيَّن والتَّامِم(.

ال��نَّ��ع��ُل مني  ُت��ِق��لُّ  ل��ل��ُه��امِمفِ����داٌء م��ا  ال���ذؤاب���ة  أع����ىَل  إىل 

)فداء( وقاية )ما تقل( حتمل وترفع )النعل( ما يوقى به القدم )مني إىل أعىل الذؤابة( 
الناصية، أو َمنبِتها من الرأس )للهامم( عظيم اهلمة.

ُلهاِموَم���ْغ���زاه ق��ب��ائ��ُل غ��ائ��ظ��اٌت َل��ِج��ٍب  يف  ْه��ُي��وط  ال��ذُّ عىل 

)ومغزاه( غزوه )قبائل غائظات( ُمغِضبات )عىل الذهيوط( كعصفور: أرض )يف( 
جيش )جلب( مصوت )هلام( كثري يلتهم كل يشء يمر به، أي: يبتلعه.

الُهَوينَى  َي��َدع  ام��رئ  مع  وَي��ع��ِم��د ل��ل��ُم��ِه��اّمت ال��ِع��ظ��اِمُي��َق��ْدن 

)يقدن( القود من أمام، والسوق من خلف )مع امرئ يدع( يرتك )اهلوينى( الراحة 
والسكنى )ويعمد( يقصد )للمهامت( مجع مهم ومهمة، ملا هيتم به )العظام( الكبار.

طِ��ْرٍف  بُكّل  ال��َع��ُدوِّ  عىل  ��امِمُأِع��نَي  ال��سِّ يف  ُت��َج��لَّ��ل  وَس��ْل��َه��ب��ٍة 

)أعني عىل العدو بكل( فرس )طرف( كريم الطرفني األب واألم )و( فرس )سلهبة( 
طويلة الظهر )جتلل( ُتلَبس اجلّل، يشء ُتسرُت به اخليل عن احلّر )يف السامم( مجع سموم، 

لشدة احلر، أو الريح احلارة بالنار.

فيه َي��ل��ت��اُح  م����ارٍن  ِس��ن��اٌن ِم��ث��ُل نِ����ْ�اس ال��نّ��ه��اِموأس���َم���َر 

)و( رمح )أسمر مارن( لنيِّ وكذا الَمِرن )يلتاح( يظهر ويلوح )فيه سنان( حديدة 
الرمح )مثل ن�اس( ِمصباح )النهام( ُمثّلثاًا: احلَّداد.
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َح��يًّ��ا  أّن  امُل���ن���بِّ���ُئ  ُج���ذاِموَأن���ب���أه  أو  َح���رام  ِم��ن  ُح��ل��واًل 

)وأنبأه( أخربه )املنبئ( املخرب )أن حيًّا( قبيلة )حلواًل( نازلني )من حرام أو جذام( 
قبيلتني.

مَج��ي��ٌع  َن���رُصه���ُم  ال��ق��وم  ف��ئ��اِموأّن  إىل  ُم��ج��لِ��ب��ون  فِ���ئ���اٌم 

ا )فئام( مجاعات. )وأن القوم نرصهم( إعانتهم )مجيع( جمتمع، ال خيذل بعضه بعضاً
َفــريــْد  بالكرِس  للفئام  ــم ِزيــْدولــيــس  ــي ــٍة وامل وقــيــل مجــُع فــئ

)جملبون( جمتمعون من كل مكان للحرب )إىل فئام(.

ُشعًثا  األْت���ِم)))  َبطَن  َي��ُص��نَّ امل��َي ك��احِل��َدإِ ال��تُّ��ؤاِمف��َأوَرَده��ّن 

)فأوردهن( أي: اخليل )بطن( وسط )األتم( واد )شعًثا( مجع أشعث وشعثاء، ملغرّب 

جنس  اسم  )كاحلدإ(  الوجى  من  حوافرهن  أطراف  عىل  يقمن  املي(  )يصن  الرأس 

حدأة، للطائر املعروف )التؤام( مجع توأم للمولود مع غريه.

��آِمع��ىل إث����ِر األدّل�����ة وال��َب��غ��اي��ا ال��شَّ م��ن  الناجياِت  وَخ��ْف��ِق 

)عىل إثر األدلة( مجع دليل، للذي يتقدم أمام القوم ليستدلوا به )والبغايا( مجع باٍغ 

)من الشآم(  )الناجيات( املرسعات  )وخفق( إرساع اإلبل  أو بغّية كطليعة وزناًا ومعناًى 

عمرو، منسوب إىل الشام.

َي��ِري  وب���اَت  ساكِنني  هب���م ل���ه ل��ي��ُل ال���تِّ���امِمفباُتوا  ُي���ق���رِّ

)فباتوا( أي: أعداؤه )ساكنني( مل يعلموا أنه ساٍر هلم )وبات يري يقرهبم له ليل 
التامم( أطول ليايل السنة.

ويروى: »اإلتب«.   (((
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ِصًف��ا  َص��ه��ب��اَء  هب��ا  النَّعاِمفصبَّحهم  َبيض  ُرؤوس��ه��م  ك��أّن 

ا )صهباء(  ُبوح )هبا( أي: الكتيبة مخراً ا، وسقاه الصَّ )فصبحهم( صبحه: أتاه صباحاً
صفراء )صًفا( خالصة )كأن( ما عىل )رؤوسهم بيض النعام( يف البياض، أو الرواية: 

»قيض«، وهو قرش البيض، فعىل األول املشبه املمدوحون، وعىل الثاين املقتولون.

َب��َرَك��ت عليه  َم��ن  امل��وَت  َدواِمف��ذاَق  أظ���ف���اٌر  وب��ال��ن��اج��ني 

)فذاق املوت من بركت عليه( احلرب )وبالناجني( املرسعني من قوم عمرو، أو من 
عدوهم )أظفار( سالح عىل األول، وأثره من الدم وغريه عىل الثاين )دوام( مجع دامية، 

ا. أي: سائلة دماً

ال��ِخ��داِموُه����ّن ك��أن��ّن نِ��ع��اُج َرْم���ٍل  ع��ىل  ي��ول  ال��ذُّ ين  ُيسوِّ

)الذيول(  يعدلن  )يسوين(  احلسن  يف  رمل(  نعاج  )كأنن  النساء  أي:  )وهن( 
األطراف )عىل اخلدام( مجع خَدَمة، للخلخال.

��وا  َأَل��مُّ إذا  واَة  ال�����رُّ ��ني  الِفطاِمُي��وصِّ عىل  ُمكَرِهني  بُشعٍث 

)يوصني( يأمرن )الرواة( الواردين املاء، مجع راٍو )إذا أملوا( نزلوا )ب�(ـصبية )شعث( 
متغريين من السفر )مكرهني عىل الفطام( فِصاهلم عن أمهاهتم.

ِحْسَمى  بِجباِل  ساطًعا  الَقتاِموَأضَحى  ُم��ح��ت��ِزَم  ِب  ال���رُّ ُدق���اُق 

يفارق جباهلا  )بجبال حسمى( أرض كثرية اجلبال وال  ا  )وأضحى ساطًعا( مرتفعاً
القتام )ُدقاق( رقيق )الرب( الرتاب )متزم( حميطاًا به كاحلزام )القتام( الغبار.

وم��ا راُم����وا ب��ذل��ك ِم��ن َم���راِمف��َه��مَّ ال��ط��ال��ب��ون ل��ُي��دِرك��وه

)فهم( أراد )الطالبون ليدركوه( ينالوه )وما راموا( وجدوا )بذلك ِمن َمراِم(.
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َشيٍس  ذي  الَمقادة  َصْعِب  ن���اِمإىل  امل��ج��د  ُف�����روع  يف  َن����امه 

)إىل صعب( َعرِس )املقادة( الَقْود )ذي شيس( سوء خلق عىل أعدائه )نامه( رفعه 
)يف فروع( أعايل )املجد نام( رافع.

َب��نَ��وا جم���َد احل��ي��اة ع��ىل إم���اِمأُب������وه ق��ب��َل��ه وأب�����و أب��ي��ه 

)أبوه قبله وأبو أبيه بنوا جمد احلياة( أي: هلم ذكر مجيل حلسن أفعاهلم مدة احلياة )عىل 
إمام( اخليط الذي يقاس به.

َق��رْصٍ  فكلُّ  ال��ع��راَق  خ��َت  ُي��ج��لَّ��ُل خ��ن��دًق��ا م��ن��ه وح���اِمف��َدوَّ

)فكل قرص( منزل وكل بيت من حجر  )العراق( أهله  )فدوخت( ذّللَت وقهرت 
وحام(  )منه  ب  معرَّ وهو  املدن،  أسوار  حول  ا  حفرياً )خندًقا(  به  وياط  ى  ُيغشَّ )يلل( 

مانع.

ع��ىل ُم��ت��ن��اَذر األك�����الِء ط��اِمف��ام َت��ن��َف��كُّ م��ل��واًل ُع��َراه��ا 

ف الناُس بعُضهم  )فام تنفك( أي: اخليل )ملواًل عراها عىل متناذر( املتناذر: الذي خُيوِّ
ا )طام( مرتفع. ا إياه )األكالء( مجع كأل، للُعشب رطباًا أو يابساً بعضاً
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وقال حني أغار النعمان ابن اجُلالح على ذبيان:
امَلَعاهِد  مغنى  ُسعداك  من  األَس��اوِدَأهاَجك  ف��ذاِت  ُنْعِميٍّ  بَروضِة 

ُترهَبا  َينِسفَن  األرواح  راِعِدَتعاوَرها  َأهاضيَب  ذي  ُملِثٍّ  وُك��لُّ 

َترعِوي  وَخنساَء  ��اٍل  َذيَّ ُك��ّل  ف��اِرِدهبا  الرمل  من  ��اٍف  َرجَّ كلِّ  إىل 

َغِريَرٌة  وسعدى  ُسعَدى  هبا  َخرائِدَعِهدُت  َج��واٍر  يف  َت��اَدى  َع��ُروٌب 

َبنا َسْ صبَّح  احَل��يُّ  لنِعم  ال��َم��راوِدلعمري  ب��ذات  يوًما  وأبياَتنا 

بُمْحَصٍف  منه  النعامُن  ُمناِجِدَيُقودهم  اخل��ارج��يَّ  َي��ُع��مُّ  وك��ي��ٍد 

القوى  واهِن  ال  و  واٍن  ال  صاِعِدوشيمِة  املفيدون  خاَب  إذا  وَج��دٍّ 

َعقائٍل  وُع���وٍن  ب��أب��ك��اٍر  زاهِدف���آَب  غُ�  امرؤ  َيحميها  َأوان��َس 

َمقَعٍد  ُك��ّل  يف  بالِعيداِن  النَّواِهِدخُيطِّْطن  الُثِديِّ  ُرّم��اَن  وَيْخَبْأن 

َبراِغٍز  وراَء  باأليدي  الَعواِقِدوَيرْبن  كالظِّباِء  الُوجوِه  ِحساِن 

َقبلها  ب��أس��اَء  َيْلَقنَي  مل  بِوافِِدَغ��رائ��َر  َيثِقن  ما  اجُل��اَلح  ابن  لدى 

َعبِيَده  فأضَحوا  َغيٍظ  بني  واح��ِدأصاَب  غ��ِ�  عىل  ُنْعَمى  وجلَّلها 

براكٍب  َتِوي  َعوجاَء  من  ُبّد  قاِصِدفال  الليَل  ها  سْ�ُ اجُلالح  ابن  إىل 

َتناَله  حتى  النعامن  إىل  وتالِديَت��ُخ��ّب  َطريفي  ربٍّ  ِمن  لك  فًِدى 

ُروُعها  طار  بعدما  نفيس  نَت  بشاهِدفسكَّ ولسُت  ُنعَمى  وألبسَتني 

ُسوقًة  الدهَر  أمدُح  ال  امرًءا  بحاِسِدوكنُت  أت��اك  خ��ٍ�  عىل  فَلسُت 

الُعىل  إىل  الباِهشني  الرجاَل  الطَّوارِدَسبقَت  قبَل  اصطاَد  الَجواد  كسبِق 

ونِكايًة  ن��ائ��اًل  ا  َم��َع��دًّ رائ��ِدَع��ل��وَت  أّوُل  احلمد  لغيِث  فأنت 
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امَلَعاهِد  مغنى  ُسعداك  من  األَس��اوِدَأهاَجك  ف��ذاِت  ُنْعِميٍّ  بَروضِة 

مغناًى:  باملكان  َغنَِي  من  اإلقامة،  موضع  مغنى(  سعداك  )من  حـركك  )أهاجك( 
أقام )املعاهد( حيث ُعهدوا وكانوا، مجع معهد )بروضة نعمي( موضع )فذات األساود( 

موضع.

ُترهَبا  َينِسفَن  األرواح  راِعِدَتعاوَرها  َأهاضيَب  ذي  ُملِثٍّ  وُك��لُّ 

مطر  )وكل(  تراهبا  ترهبا(  )ينسفن  ريح  مجع  )األرواح(  عليها  تعاقب  )تعاورها( 
)ملث( دائم )ذي أهاضيب( مجع أهضاب، وأهضاب مجع َهْضب، وَهْضب اسم جنس 

َهْضبة وهي: َدفعة من املطر )راعد( ذي َرْعد، مصدر َرعَدِت السامُء: الح منها رعد.

َترعِوي  وَخنساَء  ��اٍل  َذيَّ ُك��ّل  ف��اِرِدهبا  الرمل  من  ��اٍف  َرجَّ كلِّ  إىل 

)هبا كل( ثور )ذيال( طويل الذيل )و( بقرة وحش )خنساء( قصرية األنف )ترعوي 
إىل كل رجاف( متحرك ال يتامسك )من الرمل فارد( منفرد، منقطع.

َغِريَرٌة  وسعدى  ُسعَدى  هبا  َخرائِدَعِهدُت  َج��واٍر  يف  َت��اَدى  َع��ُروٌب 

)عروب(  األمور  ترب  مل  غافلة  غريرة(  وسعدى  سعدى  )هبا  عرفت  )عهدت( 
متحببة لزوجها )تادى( متيش مشياًا ليِّناًا، وأصل التهادي: امليش بني اثنني )يف جوار( مجع 

جارية، للفتية من النساء )خرائد( مجع خريدة، وهي احلِيّية.

َبنا َسْ صبَّح  احَل��يُّ  لنِعم  ال��َم��راوِدلعمري  ب��ذات  يوًما  وأبياَتنا 
ا )سبنا(  )لعمري لنعم( فِعٌل ُوضع إلنشاء املدح )احلي( القبيلة )صبح( أتى صباحاً
ا،  كثرياً وبالبيوت  قليالاً  هبا  جيمع  َعر،  الشَّ من  بيت  مجع  )وأبياتنا(  الراعي  املال  الرسب: 

ْعر بالعكس )يوًما بذات املراود( موضع. وبيت الشِّ
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بُمْحَصٍف  منه  النعامُن  ُمناِجِدَيُقودهم  اخل��ارج��يَّ  َي��ُع��مُّ  وك��ي��ٍد 

)يقودهم النعامن منه ب�(ـرأي )مصف( حبٌل حمصف: حمكم الفتل، استعاره للرأي، 
وهو ِمن َأحَصف )وكيد( حيلة وخديعة )يعم اخلارجي( من يسود برأيه وشجاعته من 

غري أن يكون له قديم )مناجد( مقاتل، أصله من النجدة، وهي الشجاعة.

القوى  واهِن  ال  و  واٍن  ال  صاِعِدوشيمِة  املفيدون  خاَب  إذا  وَج��دٍّ 

)وشيمة( طبيعة، وهيمز )ال وان وال واهن( ضعيف، فيهام )القوى( الطاقات )وجد( 
بخٍت وحّظ )إذا خاب( رجع بال يشء )املفيدون( الطالبون )صاعد( ناٍم زائد مرتفع.

َعقائٍل  وُع���وٍن  ب��أب��ك��اٍر  زاهِدف���آَب  غُ�  امرؤ  َيحميها  َأوان��َس 

بالفتح،  َعوان  مجع  )وعون(  النساء  من  للصغرية  بِكر  مجع  )بأبكار(  رجع  )فآب( 
وهي  آنسة،  مجع  )أوانس(  ومعناًى  وزناًا  ككريمة  عقيلة،  مجع  )عقائل(  منهن  للنََّصف 
ت اإلنس )حيميها امرؤ غ�  التي يؤَنس بحديثها، أو تشبه النسة بقرَة الوحش التي حسَّ

زاهد( يف حفظهن.

َمقَعٍد  ُك��ّل  يف  بالِعيداِن  النَّواِهِدخُيطِّْطن  الُثِديِّ  ُرّم��اَن  وَيْخَبْأن 

)وخيبأن(  قعود  مكان  مقعد(  كل  )يف  احلشيش  من  ُعود،  مجع  بالعيدان(  )خيططن 
يسرتن )رمان( فاكهة معروفة )الثدي( مجع َثْدي )النواهد( املرتفعات.

َبراِغٍز  وراَء  باأليدي  الَعواِقِدوَيرْبن  كالظِّباِء  الُوجوِه  ِحساِن 

)ويربن باأليدي وراء براغز( مجع ُبْرغز:
َرْع  ـــذَّ ال َنجُله  الــوحــيشُّ  ــزُّ َيــَقــْعالبقر  ــَف ــــؤَذُر وال وِمــثــُلــه اجل
ــٌج وَفــرَقــُد ــَث ــْح ـــٌز وَب ـــرُغ ــرا قــد َتــِرُدوُب ــَغ ــُر وال ــِري ــَف ــذا ال ك

 * *
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ــِر  ــَف ــْع ــٍذ وَج ــُف ــن ـــٌز كــُق ـــرُغ الَبَقِروُب نجُل  الطِّْرباِل  ُعْصُفوٍر 
هبا  ـــَي  وْه ـــه  ُأمِّ ــْع  م مشى  فانتبِهاإذا  ــٌة  ــم ــج ــع ُم ــه  ــنُ ــي وع

)حسان الوجوه كالظباء( يف حسن أعينهن )العواقد( مجع عاقدة، للتي ثنت عنقها عىل 
ذيلها.

َقبلها  ب��أس��اَء  َيْلَقنَي  مل  بِوافِِدَغ��رائ��َر  َيثِقن  ما  اجُل��اَلح  ابن  لدى 

يثقن  ما  اجلالح  ابن  )لدى  احلرب  هذه  أي:  )قبلها(  شدة  بأساء(  يلقني  مل  )غرائر 
بوافد( قادم.

َعبِيَده  فأضَحوا  َغيٍظ  بني  واح��ِدأصاَب  غ��ِ�  عىل  ُنْعَمى  وجلَّلها 

)وجللها(  مماليكه  )عبيده(  صاروا  )فأضحوا(  ذبيان  من  قوم  غيظ(  بني  )أصاب 
ا. مها )نعمى( نعمة )عىل غ� واحد( بل عليهم مجيعاً عمَّ

براكٍب  َتِوي  َعوجاَء  من  ُبّد  قاِصِدفال  الليَل  ها  سْ�ُ اجُلالح  ابن  إىل 

)فال بد( انفصال )من( ناقة )عوجاء( معوّجة من السفر )توي( ترسع )براكب إىل 
ابن اجلالح س�ها الليل قاصد( ال تعب فيه وال بطء.

َتناَله  حتى  النعامن  إىل  وتالِديَت��ُخ��ّب  َطريفي  ربٍّ  ِمن  لك  فًِدى 

ربًّا؛ ألنه  )فدى لك من رب( جعله  تدركه  تناله(  النعامن حتى  )إىل  )ختب( ترسع 
يف ملكه وطاعته )طريفي( الطريف: الطارئ من املال املكتسب )وتالدي( التَّْلد والتُّْلد 

والتالِد والتَِّليد والُمْتَلد: املال املتوارث.

ُروُعها  طار  بعدما  نفيس  نَت  بشاهِدفسكَّ ولسُت  ُنعَمى  وألبسَتني 

)فسكنت( أثبتَّ )نفيس بعدما طار روعها( قلبها )وألبستني نعمى( نعمة )ولست 
بشاهد( حارض.
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ُسوقًة  الدهَر  أمدُح  ال  امرًءا  بحاِسِدوكنُت  أت��اك  خ��ٍ�  عىل  فَلسُت 

)وكنت امرًءا ال أمدح الدهر سوقة( ما دون املِلك )فلست عىل خ�( ما ُيرَغب فيه 
)أتاك بحاسد( متمنٍّ أن ُتسَلب نعمتك.

الُعىل  إىل  الباِهشني  الرجاَل  الطَّوارِدَسبقَت  قبَل  اصطاَد  الَجواد  كسبِق 

ا كام يبهش الغالم إىل أمه )إىل العىل( مجع  )سبقت الرجال الباهشني( املرسعني رسوراً
ا أو أنثى )اصطاد  ُعليا ُمؤنث أعىل، أفعل تفضيل من العلو )كسبق اجلواد( الكريم ذكراً

قبل الطوارد( التوابع للصيد.

ونِكايًة  ن��ائ��اًل  ا  َم��َع��دًّ رائ��ِدَع��ل��وَت  أّوُل  احلمد  لغيِث  فأنت 

)فأنت  ا وقتالاً يف أعدائك  )ونكاية( جرحاً )نائاًل( عطاء  ا( ابن عدنان  )علوت معدًّ
لغيث( مطر، أو نبات )احلمد أول رائد( طالب للمرعى.



128

وقال:
الَمنازِل  َرسُم  أسامَء  من  األج��اوِلَأهاَجك  ف��ذاِت  ُنعِميٍّ  بروضِة 

كأنام  حتى  األرواُح  هبا  بالَمناِخِلأربَّ���ْت  ُت��رهِب��ا  أع��ىل  َت��اَدي��ن 

َسحاُبه  ُمكفِهرٍّ  ُم��لِ��ثٍّ  األَسافِِلوُك���لُّ  ُمرَثِعنِّ  التَّوايل  َكِميش 

ُمرَجِحنٌّة َرًح��ى  فيه  َرَجَفت  ال�َحوافِلإذا  َغزيُر  َث��ّج��اٌج  َق  َتبعَّ

َلت  فُبدِّ كراًما  حيًّا  هبا  الَجوافِِلَعِهدُت  النَّعاِم  آج��اِل  َخناطيَل 

َربَرًبا  ُيعاِرض  ��اٍل  ذيَّ ُك��ّل  هائِلَت��رى  الرمل  من  ��اٍف  َرجَّ ُكّل  عىل 

َب��ْرَده  ُيباْشَن  حتى  احلىص  بالَكالكِِلُيثِرَن  ِريَقها  ت  َمجَّ الشمُس  إذا 

الِح��ٍب  َمتن  يف  ي��ُت  َع��دَّ للَمناهِلوناجيٍة  قاصٍد  اليامين  كَسْحِل 

وَترعِوي  ُف��راَدى  َت��ِوي  ُخُلج  واكِلله  الشَّ بادي  ين  نِْ�َ ذي  كّل  إىل 

ح��اِدٌث  لقائَك  عن  َع��داين  شاِغيلوإين  مهِّك  ُدون  ِمن  أتى  وَه��مٌّ 

َيتقبَّلوا  فلم  َع��وٍف  بني  َوسائيلَنَصحُت  لدهيم  َتنَجح  ومل  َوص��ات 

َعقائاًل  َأع��ِرَف��ّن  ال  هل��م  وعاِقِلفقلُت  َأِريٍك  َجنَبي  ِمن  َرعابيَب 

َبراِغٍز  وراَء  باأليدي  الَخواِذِلَض���واِرَب  يم  ِ الرصَّ ك��آراِم  ِحساٍن 

أَتت  وقد  َيّتِصلن  المطايا  ِق��ن��اُن ُأَب���ٍ� ُدون���ا وال��َك��واثِ��ِلِخالَل 

وعالٍِج الَجناب  بني  له  الُمزايِِلوَخلُّوا  األذاة  ذي  اخلليِط  فِ��راَق 

َنيُتكم قد  بعدما  َأعِرَفنِّي  وجاِمِلوال  َش��ِويٍّ  يف  يوًما  ُأج���اِدُل 

ُدموُعها َتِفيض  َغِريراٍت  ب��األَن��اِم��ِلوبِيٍض  ُي��ْذِري��نَ��ه  بُمستكَرٍه 

خمافتي َتزيد  ما  حتى  ِخفُت  عاِقِلوقد  الَمطارِة  ذي  يف  َوِع��ٍل  عىل 
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ِجياُده  تكون  أن  عمٍرو  وناِعِلَمخافَة  ح��اٍف  بني  إلينا  ُي��َق��ْدن 

َمْشيِها  َسِجّيِة  عن  استعَجلوها  بالَجحافِِلإذا  أعناِقها  يف  ُع  َتتلَّ

ها ِرمُّ آَل  قد  كاألَْجالم  وفائِلَش��واِزَب  َتلِيٍل  يف  ُصْفًرا  َسامِحيَق 

َمنِزٍل  كّل  يف  ب��األوالد  كالَوصائِلوَيقِذفن  َأسالئها  يف  ُط  َتشحَّ

هلا  وثَِقت  قد  الط�  عافياِت  األَكائِلَترى  الِعتاق  ْخل  السَّ من  بِشْبٍع 

ُنسورها  َحدَّ  ّوان  الصَّ َوَق��ُع  وابِِلَبَرى  الذَّ عاِد  كالصِّ لِطاٌف  فُهّن 

كالَقنَى  واألُْدِم  بالِعيس  نًة  الَمراِجِلُمقرَّ ُمحَقباِت  الُخُبور  عليها 

ُتبَِّعّيٍة  َن��ْث��ل��ٍة  َص��ُم��وٍت  ذائِلوُك���لُّ  َقّضاَء  ُك��لَّ  ُسَليٍم  وَنْسُج 

ًة  الَغالئِلُع��لِ��نَي ب��كِ��ْدَي��وٍن وُأب��طِ��نَّ ُك��رَّ صافياُت  ِوض��اٌء  فُهّن 

ه  مَهَّ الُبعُد  َينُقض  ال  امرئ  خاِمِلَعتاُد  غِ�  واضٍح  األَعادي  َطُلوِب 

وت���ارًة  امل��ن��اي��ا  يه  بكفَّ ونائِلَت��ِح��ي��ن  عطاٍء  ِمن  ا  َسحًّ َتُسّحان 

َأصبَحت  ّيِة  الَ�ِ باألرض  َحلَّ  طائِلإذا  غ��ُ�  ِغبُّها  وج��ٍه  َكئيبَة 

راِج��ِلَي����ُؤمُّ ب��ِرْب��ع��يٍّ ك���أّن ُزه���اءه  َح��ّرُة  الصحراَء  َهَبط  إذا 

                   
الَمنازِل  َرسُم  أسامَء  من  األج��اوِلَأهاَجك  ف��ذاِت  ُنعِميٍّ  بروضِة 

)أهاجك من أسامء رسم املنازل ب�( عند )روضة نعمي فذات األجاول( موضعني، 
واألجاول يف األصل مجع أجوال، وأجوال مجع ُجول، واجلول: الناحية.

كأنام  حتى  األرواُح  هبا  بالَمناِخِلأربَّ���ْت  ُت��رهِب��ا  أع��ىل  َت��اَدي��ن 

ترهبا(  )أعىل  تعاقبن  تادين(  كأنام  )حتى  ريح  مجع  األرواح(  )هبا  أقامت  )أربت( 
ى. تراهبا )باملناخل( مجع ُمنُخل، ملا ينخل به الدقيق، أي: ُيصفَّ
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َسحاُبه  ُمكفِهرٍّ  ُم��لِ��ثٍّ  األَسافِِلوُك���لُّ  ُمرَثِعنِّ  التَّوايل  َكِميش 

ا  وزناً كخفيف  كميش(  )سحابه  مرتاكم  )مكفهر(  دائم  )ملث(  سحاب  )وكل( 
ومعناًى )التوايل( األواخر )مرثعن( ثابُت َجوٍد ال َيربح )األسافل( مجع أسفل.

ُمرَجِحنٌّة َرًح��ى  فيه  َرَجَفت  ال�َحوافِلإذا  َغزيُر  َث��ّج��اٌج  َق  َتبعَّ
معظمها  احلرب:  كرحى  الُمْعَظم،  هنا  الرحى  رحى(  )فيه  حتركت  رجفت(  )إذا 
)مرجحنة( ثقيلة )تبعق( كتشقق وزناًا ومعناًى )ثجاج( نازل بكثرة )غزير( كثري )احلوافل( 

كثرية املاء، أصله ِمن َحفِل الرضع أي: ِدّرته. 

َلت  فُبدِّ كراًما  حيًّا  هبا  الَجوافِِلَعِهدُت  النَّعاِم  آج��اِل  َخناطيَل 
الوحش  اجلامعة من  ُخنطولة، وهي  فبدلت خناطيل( مجع  كراًما  )عهدت هبا حيًّا 

ا )النعام اجلوافل( املرسعات. )آجال( مجع إْجل، وهي اجلامعة منه أيضاً

َربَرًبا  ُيعاِرض  ��اٍل  ذيَّ ُك��ّل  هائِلَت��رى  الرمل  من  ��اٍف  َرجَّ ُكّل  عىل 
بقر  قطيع  )ربرًبا(  يسابق  )يعارض(  الذيل  طويل  )ذيال(  وْحٍش  ثور  كل(  )ترى 

الوحش )عىل كل رجاف من الرمل هائل( مائل ال يتامسك.

َب��ْرَده  ُيباْشَن  حتى  احلىص  بالَكالكِِلُيثِرَن  ِريَقها  ت  َمجَّ الشمُس  إذا 

قن )احلىص( صغار احلجارة )حتى يباشن برده( ضد احلر )إذا الشمس  )يثرن( يفرِّ
جمت( رمت بـ)�ريقها( شعاعها يف اهلاجرة )بالكالكل( مجع كلكل، متعلق بـ»يبارشن«.

الِح��ٍب  َمتن  يف  ي��ُت  َع��دَّ للَمناهِلوناجيٍة  قاصٍد  اليامين  كَسْحِل 

)و( ناقة )ناجية( رسيعة )عديت( رصفت )يف متن( وسط )الحب كسحل( السحل: 
الثوب األبيض )اليامين( الرجل املنسوب إىل اليمن )قاصد( نعت الحب )للمناهل( مجع 

منهل، كمرشب وزناًا ومعناًى.
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وَترعِوي  ُف��راَدى  َت��ِوي  ُخُلج  واكِلله  الشَّ بادي  ين  نِْ�َ ذي  كّل  إىل 

)له خلج( طرق صغار، مجع َخُلوج؛ ألنه يتخلج بالناس عن الطريق )توي( متيل 
)فرادى وترعوي( ترجع )إىل كل( طريق )ذي ن�ين( يقال: ثوب عىل نريين، أي: خطني، 

واكِل( النواحي، مجع شاكلة. يريد هنا أن الطريق ذو حاشيتني لعمقه )بادي الشَّ

ح��اِدٌث  لقائَك  عن  َع��داين  شاِغيلوإين  مهِّك  ُدون  ِمن  أتى  وَه��مٌّ 

)عداين( منعني ورصفني.

َيتقبَّلوا  فلم  َع��وٍف  بني  َوسائيلَنَصحُت  لدهيم  َتنَجح  ومل  َوص��ات 

)نصحت بني عوف( ابن سعد بن ذبيان )فلم يتقبلوا وصات( وصّيتي )ومل تنجح( 
النُّْجح: حصول املراد )لدهيم وسائيل( أسبايب، مجع وسيلة.

َعقائاًل  َأع��ِرَف��ّن  ال  هل��م  وعاِقِلفقلُت  َأِريٍك  َجنَبي  ِمن  َرعابيَب 

ليِّنات  )رعابيب(  ومعناًى  وزناًا  ككريمة  عقيلة  مجع  عقائاًل(  أعرفن  ال  هلم  )فقلت 
ا، مجع ُرعبوب )من جنبي أريك( كأمري )وعاقل( موضعني. بِيضاً

َبراِغٍز  وراَء  باأليدي  الَخواِذِلَض���واِرَب  يم  ِ الرصَّ ك��آراِم  ِحساٍن 

)ضوارب( مجع ضاربة )باأليدي وراء براغز( مجع ُبرغز لولد الظبية )حسان كآرام( 
القطعة  وهي  رصيمة،  جنس  اسم  )الرصيم(  البياض  اخلالص  الظبي  وهو  ِريم،  مجع 
)اخلواذل( مجع خاذلة، وهي التي انفردت مع صواحبها وتركت ولدها، أو  من الرمل 

بالعكس.

أَتت  وقد  َيّتِصلن  المطايا  ِق��ن��اُن ُأَب���ٍ� ُدون���ا وال��َك��واثِ��ِلِخالَل 

لبني  ويا  فالن،  لبني  يا  يقلن  قومهن،  إىل  ينتسبن  يتصلن(  )املطايا  وسط  )خالل( 
فالن )وقد أتت قنان( مجع ُقنَّة ألعىل اجلبل )أب�( كُزَبري )دونا والكواثل( جبال.



132

وعالٍِج الَجناب  بني  له  الُمزايِِلوَخلُّوا  األذاة  ذي  اخلليِط  فِ��راَق 

)وخلوا له بني اجلناب وعالج( موضعني )فراق اخلليط ذي األذاة( باملعجمة، أي: 

ذي األذية، أو باملهملة، أي: أداة الدار التي تغني صاحبها عن أن جياور غرَيه )املزايل( 

املفارق.

َنيُتكم قد  بعدما  َأعِرَفنِّي  وجاِمِلوال  َش��ِويٍّ  يف  يوًما  ُأج���اِدُل 

شاة  مجع  اسم  شوي(  يف  )يوًما  أخاصم  أجادل(  َنيُتكم  قد  بعدما  َأعرفني  )وال 

)وجامل( اسم مجع مجل.

ُدموُعها َتِفيض  َغِريراٍت  ب��األَن��اِم��ِلوبِيٍض  ُي��ْذِري��نَ��ه  بُمستكَرٍه 

ب�(ـدمع  )دموعها  تسيل  )تفيض(  األمور  جيربن  مل  غريرات(  )بيض  نساء  )و( 
ا )يذرينه( يفرقنه )باألنامل( األصابع. )مستكره( خارج ُكرهاً

خمافتي َتزيد  ما  حتى  ِخفُت  عاِقِلوقد  الَمطارِة  ذي  يف  َوِع��ٍل  عىل 

)يف ذي  اجلبل  تيس  )َوِعل(  )عىل( خمافة  تزيد خمافتي( خويف  ما  )وقد خفت حتى 
. ا ُمعتصاماً املطارة( جبل )عاقل( ُمتمنِّعاً

ِجياُده  تكون  أن  عمٍرو  وناِعِلَمخافَة  ح��اٍف  بني  إلينا  ُي��َق��ْدن 

)َمخافَة عمٍرو أن تكون ِجياُده ُيَقْدن إلينا بني حاف( ماٍش بال نعل )وناعل( البس 
النعل.

َمْشيِها  َسِجّيِة  عن  استعَجلوها  بالَجحافِِلإذا  أعناِقها  يف  ُع  َتتلَّ

)إذا استعجلوها( محلوها عىل العجلة )عن سجية( طبيعة )مشيها تتلع( ترتفع )يف 
أعناقها باجلحافل( مجع جحفلة، وهي من الدابة كالشفة من اإلنسان.
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ها ِرمُّ آَل  قد  كاألَْجالم  وفائِلَش��واِزَب  َتلِيٍل  يف  ُصْفًرا  َسامِحيَق 

ُمّخها  )رمها(  صار  آل(  )قد  للِمَقّص  َجَلم  مجع  )كاألجالم(  ضوامر  )شوازب( 
)سامحيق( طرائق، مجع ُسمحوق )صفًرا يف تليل( عنق )وفائل( الفال والفائل: ما عن 

يمني الذنب وشامله، أو عرق يف الفخذ.

َمنِزٍل  كّل  يف  ب��األوالد  كالَوصائِلوَيقِذفن  َأسالئها  يف  ُط  َتشحَّ

)يف أسالئها(  )باألوالد يف كل منزل تشحط( تضطرب وتتحرك  )ويقذفن( يرمني 
مجع َسىلاً للذي يكون فيه الولد )كالوصائل( ثياب مُحر فيها خطوط، مجع وصيلة.

هلا  وثَِقت  قد  الط�  عافياِت  األَكائِلَترى  الِعتاق  ْخل  السَّ من  بِشْبٍع 

)ترى عافيات( مجع عافية لطالب الرزق )الط� قد وثقت( أيقنت )هلا بشبع( الذي 
ُيشَبع به )من السخل( ولد الشاة، اسم جنس سخلة، واستعاره لولد الفرس )العتاق( 

الكرام )األكائل( مجع أكيلة، بمعنى مأكولة.

ُنسورها  َحدَّ  ّوان  الصَّ َوَق��ُع  وابِِلَبَرى  الذَّ عاِد  كالصِّ لِطاٌف  فُهّن 

)برى( نَحَت )وقع( إصابة الوجع احلافر من الوطء عىل الغليظ من األرض، أو هو 
رضب من احلجارة )الصوان( اسم جنس صوانة، لرضب من احلجارة شديد )حد( ِحّدة 

)نسورها( مجع َنرْس، لَلْحمٍة يف باطن احلافر:
ـــُر  وابِ ـــدَّ ـــر ال ـــوافِ ُتــذَكــُرمـــآِخـــُر احل الــَحــوامــي  وللجوانب 
ُم ومــا  ــنــابــك الـــُمـــقـــدَّ ُتنتَمىولــلــسَّ الــنُّــســور  لــه  بينِها  ــن  ِم

بطويلة  ليست  مستوية  لقناة  َصعدة،  مجع  )كالصعاد(  األجسام  صغار  لطاف(  )فهن 
الب. ر الصِّ )الذوابل( هنا الُضمَّ
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كالَقنَى  واألُْدِم  بالِعيس  نًة  الَمراِجِلُمقرَّ ُمحَقباِت  الُخُبور  عليها 

)مقرنة( مقرونة )ب�(ـاإلبل )العيس( البيض ترضب إىل احلمرة، مجع َأْعيس وَعيساء 
)واألدم( اخلاصة البياض، مجع آدم وأدماء )كالقنى( يف الضمر )عليها اخلبور( مجع َخرْب، 
ا  للمزادة العظيمة )مقبات( حممول عىل حقائبها )املراجل( مجع ِمرجل، للة الطبخ مطلقاً

من نحاس وغريه.

ُتبَِّعّيٍة  َن��ْث��ل��ٍة  َص��ُم��وٍت  ذائِلوُك���لُّ  َقّضاَء  ُك��لَّ  ُسَليٍم  وَنْسُج 

)وكل( درع )صموت( ساكتة )نثلة( ونثرة: ضافية )تبعية( منسوبة إىل ُتّبع، وهو كلُّ 
َمن َمَلك اليمن، وال يسمى به إال َمن كانت مِحرَيُ له وحرضموت )ونسج سليم( سليامن، 
الَقضض  من  اشتقاقها  امللمس،  خشنة  العمل  متينة  )قضاء(  درع  )كل(  داود  أباه  أراد 

وهي احلجارة )ذائل( طويلة الذيل.

ًة  الَغالئِلُع��لِ��نَي ب��كِ��ْدَي��وٍن وُأب��طِ��نَّ ُك��رَّ صافياُت  ِوض��اٌء  فُهّن 

)علني بكديون( كفرعون: دقاق الرتاب، عليه ُدرِدّي الزيت ُتصَقل به الدروع )وأبطن 
الصايف  للنَِّقّي  ويضء،  مجع  وضاء(  )فهن  الكديون  مع  به  ُتىَل  العِفن  البعر  بالضم:  كرة( 
)صافيات الغالئل( مجع غليلة وِغاللة، لبطانة من َأَدم ُتلبس حتت الدروع لئال تبارش اجلسد.

ه  مَهَّ الُبعُد  َينُقض  ال  امرئ  خاِمِلَعتاُد  غِ�  واضٍح  األَعادي  َطُلوِب 

)عتاد( ُعدة )امرئ ال ينقض البعد مهه( ما هيتم به ويعزم عليه )طلوب( كثري الطلب 
)األعادي( مجع عدو من يريد السوء )واضح( مشهور )غ� خامل( غامض ال ذكر له.

وت���ارًة  امل��ن��اي��ا  يه  بكفَّ ونائِلَت��ِح��ي��ن  عطاٍء  ِمن  ا  َسحًّ َتُسّحان 

ا(  )حتني( تقرب )بكفيه املنايا( مجع َمنّية للموت )وتارة( مرة )تسحان( تصبان )سحًّ
صبًّا )من عطاء ونائل( النائل والعطاء بمعنى.
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َأصبَحت  ّيِة  الَ�ِ باألرض  َحلَّ  طائِلإذا  غ��ُ�  ِغبُّها  وج��ٍه  َكئيبَة 

)أصبحت كئيبة( حزينة )وجه  )إذا حل( نزل )باألرض ال�ية( من القتل والدماء 
غبها( َعِقبها )غ� طائل( الطائل: النفع.

راِج��ِلَي����ُؤمُّ ب��ِرْب��ع��يٍّ ك���أّن ُزه���اءه  َح��ّرُة  الصحراَء  َهَبط  إذا 

)يؤم( يقصد العدوَّ )ب�(ـجيش )ربعي( غاٍز زمَن الربيع )كأن زهاءه( قدره وكثرته 
األصل:  يف  واحلرة  بعينها،  حرة  راجل:  حرة  راجل(  حرة  )الصحراء  نزل  هبط(  )إذا 

األرض كثرية احلجارة.
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وقال ميدح النعمان بن املنذر:
َم��ُن ال��َب��وايل ُوع���اِلأِم���ن َظ��اّلم��َة ال��دِّ إىل  ال��ُح��َب��يِّ  ب��ُم��رَف��ضِّ 

ن��ا ف��ُع��َوي��ِرض��اٍت ِح��الِلف���َأْم���واِه ال��دَّ أح��ي��اٍء  بعد  َدوارَس 

ُص����واًرا  إال  َت����رى  ال  خ��اِلت��أبَّ��د  ال��ع��ه��ُد  عليه  ب��م��رق��وٍم 

وال��َغ��وادي ��واري  ال��سَّ ماِلَتعاوَرها  الرِّ ِم��ن  ي��اُح  ال��رِّ ُت��ذِري  وم��ا 

والَمتاليأث���ي���ٌث َن��ْب��ُت��ه ج��ع��ٌد َث���راه  ال��َم��ط��افِ��ِل  ُع���وُذ  ب��ه 

��ن��ات  م��زيَّ األالَء  ��ف��ن  الطِّواِلُي��َك��شِّ ْحِم  السُّ ُرَدْي��ن��َة  بغاِب 

خاِلك���أّن ُك��ش��وَح��ه��ّن ُم��َب��طَّ��ن��اٌت  ُب��روَد  الُكعوِب  َف��وِق  إىل 

َق��ف��ًرا  ال����داَر  رأي����ُت  أن  وخ��اَل��ف ب��اُل أه��ِل ال���دار بايلف��ل��ام 

َص��ُم��وٍت  ُع��َذافِ��رٍة  إىل  ���رٍة جَتِ����لُّ ع��ن ال��َك��الِلنضُت  ُم���َذكَّ

إليه  س���ارت  الم����رٍئ  ��ي وخ��ايلفِ�����داٌء  ����ا ع��مِّ ب���ِع���ْذرة َرهبِّ

َسْجاًل  النعامن  ِمن  َيغِرْف  الضالِلوَم��ن  يف  ُيَتيَّه  كَمن  فليس 

َظنًّا س��ؤَت  قد  ام��رًءا  كنَت  َت��ب��اِلوإن  إىل  واخل��ط��وُب  بعبدك 

واْس��أل  ذب��ي��ان  بني  يف  ال��س��ؤاِلف��أرِس��ل  ع��ن  إيلَّ  َت��ع��َج��ْل  وال 

عليه  ُأث��نِ��ي  ال���ذي  َع��ْم��ُر  َأالِلف��ال  إىل  احَل��ج��ي��ُج  َرف���ع  وم��ا 

فانتِصْحني ُشكَرك  أغفلُت  مايلملا  ُج��لُّ  عطائك  وِم��ن  وكيف 

َخوًنا َبَغْتك  اليمنُي  ي  كفِّ ال��ش��امِلول��و  ع��ن  اليمنَي  ألَف����ردُت 

عندي  ال��ده��َر  ُت��خ��اُن  ال  ج��اِلولكْن  ال��رِّ َت��ج��زَي��ُة  اهلل  وع��ن��د 
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��ُص ب��ال��َع��َدْولِ��ي ��ل��ِة ال��ثِّ��ق��اِلل��ه ب��ح��ٌر ُي��ق��مِّ وب��اخُل��ُل��ج امُل��ح��مَّ

عنها َي���ُذود  بالُقصور  ال��تِّ��الِلُم���ِرٌّ  إىل  ال��نَّ��بِ��ي��ِط  َق��راق��َ� 

النَّواِجي للُمخيَّسة  ح��اِلَوُه���وٌب  ال��رِّ ِم��ن  القانِئاُت  عليها 

                   
َم��ُن ال��َب��وايل ُوع���اِلأِم���ن َظ��اّلم��َة ال��دِّ إىل  ال��ُح��َب��يِّ  ب��ُم��رَف��ضِّ 

دها  )أمن( دمن )ظالمة( علم امرأة، هذه )الدمن( مجع دمنة بالكرس، للبقعة التي سوَّ
إىل  )احلبي  متفرق  )بُمرفّض(  الدارسة  )البوايل(  مواشيهم  فيها  وبالت  وَبَعرْت  أهلها 

وعال( كغراب: موضعان.

ن��ا ف��ُع��َوي��ِرض��اٍت ِح��الِلف���َأْم���واِه ال��دَّ أح��ي��اٍء  بعد  َدوارَس 

)بعد أحياء( مجع  )دوارس( عواٍف  )الدنا فعويرضات( مواضع  )فأمواه( مجع ماء 
حي )حالل( مجع ِحلَّة بالكرس:

ــْه  َحــلَّ ــوٌر  ــخ ُص فيه  ــع  ــوض ــْهوم ــلَّ ــَن ِح ــع وكـــلُّ أبـــيـــاٍت مُج
ــْه  ــلَّ ـــــَونَّ ُح ــني ادع ــوب ـــلَّ ث ــن ثِــيــاِبوك ــَن م ــطِّ ــا ُب ــلِّ م ــْع ك م

ُص����واًرا  إال  َت����رى  ال  خ��اِلت��أبَّ��د  ال��ع��ه��ُد  عليه  ب��م��رق��وٍم 

ش موضع هذه الدَمن وسكنته األوابد، مجع آبدة، وهي التي ال متوت  )تأبد( توحَّ
)مرقوم(  )ب�(ـرسم  الوحش  بقر  قطيع  صواًرا(  إال  ترى  )ال  الوحش  من  أنفها  حتف 

خمطط )عليه العهد( املطر )خال( ال أنيس به.

وال��َغ��وادي ��واري  ال��سَّ ماِلَتعاوَرها  الرِّ ِم��ن  ي��اُح  ال��رِّ ُت��ذِري  وم��ا 

تذري(  )وما  والنهار  الليل  أمطار  والغوادي(  )السواري  عليها  تعاقب  )تعاورها( 
ق )الرياح من الرمال( مجع رمل. ُتفرِّ
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والَمتاليأث���ي���ٌث َن��ْب��ُت��ه ج��ع��ٌد َث���راه  ال��َم��ط��افِ��ِل  ُع���وُذ  ب��ه 

ا )ثراه( تراُبه )به عوذ( مجع عائذة،  )أثيث( ككثري وزناًا ومعناًى )نبته جعد( َنديٌّ جدًّ
)واملتايل( مجع  )املطافل( مجع ُمطِفل للتي هلا طفل، أي: ولد صغري  النِّتاج  وهي حديثة 

ُمْتِلية للتي تالها أوالدها.

��ن��ات  م��زيَّ األالَء  ��ف��ن  الطِّواِلُي��َك��شِّ ْحِم  السُّ ُرَدْي��ن��َة  بغاِب 

نات  كن )األالء( شجر حسن املنظر مر الطعم )مزينات( حمسَّ )يكشفن( يأكلن و يرِّ
)ب�(ـقرون كرماح )غاب( مجع غابة لألمجة، كنَّى هبا عن الرماح )ردينة( قرية، أو امرأة 

تنسب إليها الرماح )السحم( السود )الطوال(.

خاِلك���أّن ُك��ش��وَح��ه��ّن ُم��َب��طَّ��ن��اٌت  ُب��روَد  الُكعوِب  َف��وِق  إىل 

فوق  )إىل  بطائنها  عىل  جمعول  )مبطنات(  للخارصة  َكشح  مجع  كشوحهن(  )كأن 
)خال(  لثوب خمطط  ُبرد  )برود( مجع  العرقوب  الناتئ يف  للعظم  الكعوب( مجع كعب 

رضب من الثياب.

َق��ف��ًرا  ال����داَر  رأي����ُت  أن  وخ��اَل��ف ب��اُل أه��ِل ال���دار بايلف��ل��ام 

)فلام أن رأيُت الداَر قفًرا( خالية )وخاَلف بال( حال )أهل الدار بايل( حايل.

َص��ُم��وٍت  ُع��َذافِ��رٍة  إىل  ���رٍة جَتِ����لُّ ع��ن ال��َك��الِلنضُت  ُم���َذكَّ

ترغو  ال  ساكتة  )صموت(  شديدة  عظيمة  )عذافرة(  ناقة  )إىل(  قمت  )نضت( 
)مذكرة( تشبه الذكر )جتل( َتعُظم )عن الكالل( اإلعياء.

إليه  س���ارت  الم����رٍئ  ��ي وخ��ايلفِ�����داٌء  ����ا ع��مِّ ب���ِع���ْذرة َرهبِّ

)بعذرة( معذرة.
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َسْجاًل  النعامن  ِمن  َيغِرْف  الضالِلوَم��ن  يف  ُيَتيَّه  كَمن  فليس 

كنى  العظيمة،  املمتلئة  الدلو  السجل:  سجاًل(  النعامن  )من  يأخذ  يغرف(  )ومن 
)يف الضالل( ضد اهلدى  )فليس كمن يتيه( يضيع وياد به عن الطريق  هبا عن العطية 

كالضاللة.

َظنًّا س��ؤَت  قد  ام��رًءا  كنَت  َت��ب��اِلوإن  إىل  واخل��ط��وُب  بعبدك 

)واخلطوب( مجع خطب وهو  َظنًّا بعبدك( يعني نفسه  )وإن كنَت امرًءا قد سؤَت 
األمر العظيم )إىل تبال( اختبار.

واْس��أل  ذب��ي��ان  بني  يف  ال��س��ؤاِلف��أرِس��ل  ع��ن  إيلَّ  َت��ع��َج��ْل  وال 

عليه  ُأث��نِ��ي  ال���ذي  َع��ْم��ُر  َأالِلف��ال  إىل  احَل��ج��ي��ُج  َرف���ع  وم��ا 

رفع احلجيج( مجع  )وما  قَسٌم  أمدحه،  أثني عليه(  )الذي  بقاء  )عمر(  زائدة  )فال( 
حاّج، روي بالرفع، يعني: اهلدايا التي حُتَمل للبيت، وبالنصب يعني: اإلبل التي حتمل 

احلجيج إىل البيت )إىل أالل( كسحاب جبل عن يمني اإلمام إذا وقف بعرفة.

فانتِصْحني ُشكَرك  أغفلُت  مايلملا  ُج��لُّ  عطائك  وِم��ن  وكيف 

)ملا أغفلت( تركت )شكرك( ثناءك )فانتصحني وكيف( أفعل )ومن عطائك ُجّل( 
أكثر )مايل(.

َخوًنا َبَغْتك  اليمنُي  ي  كفِّ ال��ش��امِلول��و  ع��ن  اليمنَي  ألَف����ردُت 

)ولو( راحتي )كفي اليمني بغتك( طلبتك )خوًنا( خيانة )ألفردت( قطعت )اليمنَي 
عن الشامِل(.

عندي  ال��ده��َر  ُت��خ��اُن  ال  ج��اِلولكْن  ال��رِّ َت��ج��زَي��ُة  اهلل  وع��ن��د 

)جتزية( جمازاة.
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��ُص ب��ال��َع��َدْولِ��ي ��ل��ِة ال��ثِّ��ق��اِلل��ه ب��ح��ٌر ُي��ق��مِّ وب��اخُل��ُل��ج امُل��ح��مَّ

)له بحر( عطاء كثري )يقمص( يرتفع )ب�(ـالسفن )العدويل( املنسوبة إىل َعَدْوىَل قرية 
بالبحرين )وب�(ـالسفن )اخللج( وهي أصغر من العدويل، مجع َخليج )املحملة الثِّقاِل( 

الثقيلة باحلمل.

عنها َي���ُذود  بالُقصور  ال��تِّ��الِلُم���ِرٌّ  إىل  ال��نَّ��بِ��ي��ِط  َق��راق��َ� 

)يذود عنها قراق�( سفن طِوال  بالقصور( مجع قرص، لكل بيت من حجر  )مر 
 ، ِعظام، مجع ُقرُقور )النبيط( جيل من السودان بني برصة والكوفة )إىل التالل( مجع َتلٍّ

للجبل وما ارتفع من األرض.

النَّواِجي للُمخيَّسة  ح��اِلَوُه���وٌب  ال��رِّ ِم��ن  القانِئاُت  عليها 

)عليها  املرسعة  )النواجي(  لة  املذلَّ )املخيسة(  )ل�(ـلنوق  العطايا  كثري  )وهوب( 
القانئات( الُحْمر )من الرحال( مجع رحل.
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وقال: 
رسالًة  عني  ُذب��ي��ان  َأْب��لِ��َغ��ْن  فقد أصبَحت عن منهِج احلقِّ جائَرْهَأال 

ُظالمٍة  عن  َتزُجروا  لن  كُم  ْهأِجدَّ آِصَ الُودِّ  لِذي  َتْرَعوا  ولن  َسِفيًها 

مالٍك  وأبناُء  سهٌم  شِهَدت  املتناَصْهفلو  ة  ُم���رَّ ِم��ن  ف��ُت��ع��ِذُرين 

ِمْثَله الناُس  َير  مل  بَجمٍع  ُقَصائَِرْهجل��اءوا  بالَعيِّ  منه  َت��ض��اءُل 

بيوَتنا  َنَفيتم  قد  أن  لكم  باِقَرْهلَيهنْأ  الُمحلِّئ  ُعَبيداَن  ى  ُمندَّ

منهُم  ْغن  الضِّ ذوي  ِمن  ألَلَقى  وما أصبَحت تشكو من الَوجد ساهَرْهوإين 

َحليفها ِمن  الصفا  ذاُت  لقَيت  ت األمثال يف الناس سائَرْهكام  وما انفكَّ

وافًيا للعقل  أدع��وك  له  ب��اِدَرْهفقالت  بالظلم  منك  َتغَشينِّي  وال 

وظاِهَرْهف��واَث��ق��ه��ا ب���اهلل ح��ني َت��راض��ي��ا  ِغبًّا  امل��اَل  َتِديه  فكانت 

أق��لَّ��ه  إال  ال��ع��ق��َل  ت���وفَّ  جائَرْهف��ل��ام  احلق  عن  نفٌس  به  وجاَرْت 

ُج��نّ��ًة  اهللَ  يعل  أنَّ���ى  ��َر  واتِ���َرْهَت��ذكَّ وَيقتَل  م��اٍل  ذا  فُيصبَح 

م��اَل��ه  اهلل  ��َر  ث��مَّ أن  رأى  َمفاِقَرْهف��ل��ام  وَس��دَّ  م��وج��وًدا  وأثَّ���َل 

���رٍة م��ن امل��ع��اول ب��اتِ��َرْهأك��بَّ ع��ىل ف��أٍس حُيِ���دُّ ُغ��راهَب��ا  م���ذكَّ

ُمشيٍَّد  ُجْحٍر  ف��وِق  ِمن  هلا  ب��اِدَرْهفقام  الكفُّ  ُتخطئ  أو  ليقتلها 

فأِسه  رضب���َة  اهللُ  وق��اه��ا  ناظَرْهفلام  ُض  ُتغمِّ ال  ع��نٌي  ول��ل��ِ�ّ 

بيننا اهللَ  َنجعِل  َت��ع��اَل��ْي  آِخ��َرْهفقال  يَل  ُتنِجزي  أو  َلنا  ما  عىل 

إنني  أف��ع��ُل  اهلل  يمني  فاِجَرْهفقالت  يمينُك  مسحوًرا  رأيُتك 

ُمقابيِل  ي���زال  ال  ق��ٌ�  يَل  فاِقَرْهأب��ى  رأيَس  فوق  ف��أٍس  ورضب��ُة 
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رسالًة  عني  ُذب��ي��ان  َأْب��لِ��َغ��ْن  فقد أصبَحت عن منهِج احلقِّ جائَرْهَأال 

ذبيان  )فقد أصبحت( هي، أي:  ذبيان عني رسالة( وروي: »نصيحة«  أبلغن  )أال 
)عن منهج احلق( طريقه الواسع )جائرة( مائلة.

ُظالمٍة  عن  َتزُجروا  لن  كُم  ْهأِجدَّ آِصَ الُودِّ  لِذي  َتْرَعوا  ولن  َسِفيًها 

)عن  وا  وتُكفُّ ترّدوا  تزجروا(  )لن  أنكم  ا  أحقًّ أي:  اهلزل،  ضد  اجلد:  )أجدكم( 
كالوداد  احلب  الود(  )لذي  حتفظوا  ترعوا(  )ولن  عقل  ضعيف  )سفيًها(  ظلم  ظالمة( 

)آصة( قرابة.

مالٍك  وأبناُء  سهٌم  شِهَدت  املتناَصْهفلو  ة  ُم���رَّ ِم��ن  ف��ُت��ع��ِذُرين 

)فلو شهدت( حرضت )سهم وأبناء مالك( ومها أبناء مرة )فتعذرين( تأتيني بالعذر 
ا. )من مرة( ابن عوف بن سعد بن ذبيان )املتناصة( الُمعين بعضها بعضاً

ِمْثَله الناُس  َير  مل  بَجمٍع  ُقَصائَِرْهجل��اءوا  بالَعيِّ  منه  َت��ض��اءُل 

)جلاءوا بجمع( جيش )مل ير الناس مثله تضاءل( تتصاغر )منه بالعي( آخر النهار 
)قصائرة( َحّرة بعينها.

بيوَتنا  َنَفيتم  قد  أن  لكم  باِقَرْهلَيهنْأ  الُمحلِّئ  ُعَبيداَن  ى  ُمندَّ

املندى والتندية  )بيوتنا مندى(  نفيتم( نحيتم وأبعدتم  )أن قد  كم  َيرُسّ )ليهنأ لكم( 
)عبيدان( عبد كان لرجل  هي أن تصدر اإلبل عن املاء فرتسل يف الكإل فتعود إىل املاء 
من عاد ذي عزة ومنعة ويسقي بقره أول النهار، فكرِبَ مواله، فغلب عليه رجل قيل إنه 

 

لقامن بن عاد فطرده )املحلئ( املانع من ورود املاء )باقرة( الباقر: مجاعات البقر.
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منهُم  ْغن  الضِّ ذوي  ِمن  ألَلَقى  وما أصبَحت تشكو من الَوجد ساهَرْهوإين 

اليت  لقيت  كام  عىل  عطف  وما(  )منهم  احلقد  الضغن(  ذوي  من  أللقى  )وإين 
. )أصبحت تشكو( امرأة )من الوجد( احلزن )ساهرة( غري نائمة ليالاً

َحليفها ِمن  الصفا  ذاُت  لقَيت  ت األمثال يف الناس سائَرْهكام  وما انفكَّ

)كام( مفعول ألقى )لقيت( احلية )ذات الصفا( اسم جنس صفاة للصخرة امللساء 
ت األمثال يف الناس سائرة( بحديثهام. )من حليفها( ُمعاِقدها )وما انفكَّ

وافًيا للعقل  أدع��وك  له  ب��اِدَرْهفقالت  بالظلم  منك  َتغَشينِّي  وال 

ا )وال تغشيني( تأتينّي )منك بالظلم(  )فقالت له أدعوك للعقل( غرم الدية )وافًيا( تامًّ
وضع اليشء يف غري موضعه )بادرة( أول ما يصدر من اإلنسان عند الغضب فال يتاملك 

فتبدر منه سقطات.

وظاِهَرْهف��واَث��ق��ه��ا ب���اهلل ح��ني َت��راض��ي��ا  ِغبًّا  امل��اَل  َتِديه  فكانت 

وترتكه  ا  يوماً ِغبًّا(  )املال  تعطيه  تديه(  فكانت  تراضيا  حني  )باهلل  حالفها  )فواثقها( 
ا )وظاهرة( يومني متتابعني. يوماً

أق��لَّ��ه  إال  ال��ع��ق��َل  ت���وفَّ  جائَرْهف��ل��ام  احلق  عن  نفٌس  به  وجاَرْت 

)فلام توف( أخذ )العقل إال أقله وجارت( مالت وحادت )به نفس عن احلق جائرة( 
مائلة.

ُج��نّ��ًة  اهللَ  يعل  أنَّ���ى  ��َر  واتِ���َرْهَت��ذكَّ وَيقتَل  م��اٍل  ذا  فُيصبَح 

)فيصبح ذا مال ويقتل واترُه( الذي عنده  ا  )يعل اهلل جنة( ِسرتاً )تذكر أنى( كيف 
َوْتره، أي: طلب دمه. 
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م��اَل��ه  اهلل  ��َر  ث��مَّ أن  رأى  َمفاِقَرْهف��ل��ام  وَس��دَّ  م��وج��وًدا  وأثَّ���َل 

ل إبله )وسد مفاقره(  )فلام رأى أن ثمر( كثَّر وأصلح )اهلل ماله وأثل موجوًدا( أصَّ
مجع فقر عىل غري القياس، أو مجع مفقر عىل القياس.

���رٍة م��ن امل��ع��اول ب��اتِ��َرْهأك��بَّ ع��ىل ف��أٍس حُيِ���دُّ ُغ��راهَب��ا  م���ذكَّ

)مذكرة( قاطعة، سيف  )حيد غراهبا( طرفها وحدهتا  )عىل فأس( َقُدوم  )أكب( أقبل 
َذَكر وُذْكرة: قاطع )من املعاول( مجع معول كمنرب: حديدة تنقر هبا احلجارة )باترة( قاطعة.

ُمشيٍَّد  ُجْحٍر  ف��وِق  ِمن  هلا  ب��اِدَرْهفقام  الكفُّ  ُتخطئ  أو  ليقتلها 

)فقام هلا ِمن فوِق جحر( غار )مشيد( مطول )ليقتلها أو ُتخطئ الكف بادرة( مرسعة 
عن الرضب.

فأِسه  رضب���َة  اهللُ  وق��اه��ا  ناظَرْهفلام  ُض  ُتغمِّ ال  ع��نٌي  ول��ل��ِ�ّ 

)فلام وقاها اهلل( منعها )رضبة فأسه ولل�( لإلحسان )عني ال تغمض ناظرة( رائية 
ندم عىل فعله واسرتضاها.

بيننا اهللَ  َنجعِل  َت��ع��اَل��ْي  آِخ��َرْهفقال  يَل  ُتنِجزي  أو  َلنا  ما  عىل 

)فقال تعايل( أقبيل )نجعل اهلل بيننا( نحلف به ونتواثق )عىل ما َلنا أو تنجزي( تقيض 
)يل آخرُه( بقيته.

إنني  أف��ع��ُل  اهلل  يمني  فاِجَرْهفقالت  يمينُك  مسحوًرا  رأيُتك 

)يمينك  العقل  ا ذاهب  إنني رأيتك مسحوًرا( خمدوعاً )أفعل  )فقالت يمني اهلل( ال 
فاجرة( كاذبة.

ُمقابيِل  ي���زال  ال  ق��ٌ�  يَل  فاِقَرْهأب��ى  رأيَس  فوق  ف��أٍس  ورضب��ُة 

)فاقرة( مؤثِّرة.
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وقال:
تعذيُر  وال��ت��ودي��ع  ُأم��ام��َة  ع  الِعُ�ودِّ به  ت  قفَّ َمن  وداُع��َك  وما 

َعَرضْت  نظرًة  إال  رأيتك  مأموُروم��ا  وامل��أم��وُر  ال��نِّ��امرة  ي��وَم 

َبُعدوا  وإن  حيٍّ  إىل  القفوُل  فالنُِّ�آَن  َثهالن  ودوَن���ُم  َأْم��َس��وا 

مٌة  ُمرصَّ َح��رٌف  ُتْبلَِغنِّيهُم  وتجُ�هل  وإدالٌج  الَفقاِر  ُأْج���ُد 

َيت نْصَف حوٍل أشهًرا ُجُدًدا الُموُرقد ُعرِّ باحِل�ة  َرحلها  عىل  َيْسِفي 

هلا وباَع  َتْجَرب  مل  وْهي  ِسْفِسُ�وقاَرَفت  يِّ  بالنُّمِّ الَفصافص  ِمن 

وراكُبها  إلًفا  حوهلا  َترى  خمموُرليست  الباغوت  ة  َج��وَّ يف  َنْشواُن 

دارِتا أكناِف  يف  ي��َن  اإلوزِّ منثوُرُتْلِفي  التِّْبُن  يدهيا  وب��ني  بِيًضا 

نوافُله  ُترَجى  ال��ذي  اهل��امم  ِس��ُ�وال��وال  ُعصبٍة  يف  راكُبها  لقال 

لِهٌق أظ��الَف��ه  خ��اِض��ٌب  نانُِ�ك��أن��ا  الزَّ ته  َتربَّ اإله���اِب  َق��ْه��ُد 

ُأُذًن��ا  هلا  َأصغى  نبأٍة  ِمن  مستوُرَأص��اَخ  وق  ال��رَّ بَدخيِس  ِصامُخها 

ٌع ِشَ حتته  َتسعى  أطلَس  ِحسِّ  َم��آشُ�من  فىَل  السُّ َأحناَكه��ا  ك���أّن 

ُمرتِفًقا  اجِل��نِّ��يُّ  راكبها  مجوُريقول  الشاة  وحل��ُم  لُكّن  ه��ذا 

                   
تعذيُر  وال��ت��ودي��ع  ُأم��ام��َة  ع  الِعُ�ودِّ به  ت  قفَّ َمن  وداُع��َك  وما 

املقيم  التشييع، وودعه  ا: خلَّفه عند  املقيم توديعاً املسافر  ع  أمر من ودَّ أمامة(  )ودع 
)من قفت( مضت  توديعك  )وما وداعك(  تقصري  تعذير(  )والتوديع  لسفره  تركه  أي: 

وذهبت )به الع�( اإلبل التي حتمل الِميرة.
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َعَرضْت  نظرًة  إال  رأيتك  مأموُروم��ا  وامل��أم��وُر  ال��نِّ��امرة  ي��وَم 

النامرة( كحجارة: موضع  )يوم  أتت ال عن قصد  نظرًة عرضت(  إال  رأيتك  )وما 
)واملأمور مأمور( أي: املقدر من األمور واقع.

َبُعدوا  وإن  حيٍّ  إىل  القفوُل  فالنُِّ�آَن  َثهالن  ودوَن���ُم  َأْم��َس��وا 

ثهالن  ودونم  أمسوا  بعدوا  )وإن  قبيلة  حي(  )إىل  الرجوع  )القفول(  قرب  )آن( 
فالن�( جبالن بينهام مسرية يوم.

مٌة  ُمرصَّ َح��رٌف  ُتْبلَِغنِّيهُم  وتجُ�هل  وإدالٌج  الَفقاِر  ُأْج���ُد 

)هل تبلغنيهم( توصلنيهم ناقة )حرف( ضامرة، أو عظيمة كحرف اخلط أو اجلبل 
)مرصمة( مقطوعة األْطباء، مجع ُطْبي، وهو: الِخْلف؛ ألنه أبلغ يف ِسمنها )أجد( قوية 

)الفقار( اسم جنس َفقارة لواحدة غرز الظهر )وإدالج(:
إدالُج أولـــــه  يف  ـــري  ـــس ادِّالُجال ــــره  آخ يف  ـــســـري  وال

)وتج�( سري يف اهلجري.

َيت نْصَف حوٍل أشهًرا ُجُدًدا الُموُرقد ُعرِّ باحِل�ة  َرحلها  عىل  َيْسِفي 

مجع  جدًدا(  )أشهًرا  سنة  حول(  )نصف  عنها  طرح  أي:  رحلها،  من  عريت(  )قد 
جديد، أي: يميض شهر فيتجدد الخر )يسفي( يطري )عىل رحلها باحل�ة( قرية النعامن 

)املور( بالضم: الغبار.

هلا وباَع  َتْجَرب  مل  وْهي  ِسْفِسُ�وقاَرَفت  يِّ  بالنُّمِّ الَفصافص  ِمن 

الفصافص( مجع  )هلا من  )وهي مل جترب وباع( اشرتى  )وقارفت( قاربت اجلرب 
هباٍء  الواحد  الزائفة  غري  الدراهم  )بالنمي(  الدواب  به  ُتعلف  لنبٍت  بكرستني  فصفصة 

)سفس�( السفسري والسمسار: احلاذق بالبيع والرشاء.
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وراكُبها  إلًفا  حوهلا  َترى  خمموُرليست  الباغوت  ة  َج��وَّ يف  َنْشواُن 

)ليست ترى حوهلا إلًفا وراكبها نشوان( سكران )يف جوة( ما انخفض من األرض 
ا. )الباغوت( مكان يرشب فيه اخلمر )خممور( مسقيٌّ مخراً

دارِتا أكناِف  يف  ي��َن  اإلوزِّ منثوُرُتْلِفي  التِّْبُن  يدهيا  وب��ني  بِيًضا 

)يف أكناف دارتا( دارها التي أقامت هبا  )تلفي اإلوزين( مجع إوزة من طيور املاء 
)بيًضا وبني يدهيا التبن( نخالة الزرع )منثور( مفرق.

نوافُله  ُترَجى  ال��ذي  اهل��امم  ِس��ُ�وال��وال  ُعصبٍة  يف  راكُبها  لقال 

)لوال اهلامم الذي ُترَجى نوافله( عطاياه )لقال راكُبها يف عصبة( مجاعة )ِسُ�وا(.

لِهٌق أظ��الَف��ه  خ��اِض��ٌب  نانُِ�ك��أن��ا  الزَّ ته  َتربَّ اإله���اِب  َق��ْه��ُد 

َر، واألصل يف اخلاضِب الظليُم َأَكَل الربيع فاختضبت  )كأنا( ظليم )خاضب( َحمَّ
ت )أظالفه( مجع ظلف بالكرس لكل حافر  ظنبوباه، أي: ساقاه وأطراف ريشه، أي: امحرَّ
منشق منقسم، وهو للبقر والشاء والظبي، ويستعار للخيل )هلق( وهلاق: أبيض )قهد( 
أبيض تعلوه كدرة )اإلهاب( ككتاب: اجللد )تربته( غذته ونمته )الزنان�( بئر، أو رملة، 

أو أرض.

ُأُذًن��ا  هلا  َأصغى  نبأٍة  ِمن  مستوُرَأص��اَخ  وق  ال��رَّ بَدخيِس  ِصامُخها 

)أصاخ( استمع )من نبأة( صوت خفي )أصغى( أمال )هلا أذنا(:
ـــرِي ــق واألم ــنُ ــُع ــْفــل وال ــُق نكرِيكــال بــال  ــســمــع  ال جـــارحـــُة 

)صامخها( ثقبها )بدخيس( الدخيس: اللحم املرتاكم )الروق( القرن )مستور(.

ٌع ِشَ حتته  َتسعى  أطلَس  ِحسِّ  َم��آشُ�من  فىَل  السُّ َأحناَكه��ا  ك���أّن 

)تسعى  )من حس( صوت )أطلس( صائد أغرب كلون الذئب؛ ألنه خَيتُِل كام خيتل 
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حتته شع( كعنب مجع رشعة، وأصلها سيور القيس، شّبه الكالب هبا يف الضمر والرقة 
ا لباطن الفم )السفىل( ضد العليا )مآش�( وتبدل مهزته  )كأن أحناكها( مجع َحنَك حمركاً

نوناًا، قال:
ــارَشْه  ن ــُة  رضب األيــتــاَم  َعيَّل  ْهلقد  آرِشَ يمينُك  ــت  زال ال  َأنـــارُش 

ُمرتِفًقا  اجِل��نِّ��يُّ  راكبها  مجوُريقول  الشاة  وحل��ُم  لُكّن  ه��ذا 

اجلن  إىل  املنسوب  )اجلني(  ويتبعها  آثارها  يركب  الذي  الصائد  راكبها(  )يقول 
)مرتفًقا هذا( اجلري، أو الثور )لكن وحلم الشاة مجور( ممنوع؛ ألنه ال يلحق.




